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A notícia de que o registro da candidatura de Carlo Busatto Junior, o ‘Charlinho’, foi inde-
ferido devido a reprovações de contas perante o Tribunal de Contas da União (TCU) se espa-
lhou na cidade e os itaguaienses andam demonstrando profunda insatisfação com o antigo 
governante. O candidato Alexandre Valle segue liderando a pesquisa eleitoral com 28% 
a frente de Charlinho, segundo colocado nas intenções de votos, mas fora da disputa.

ELEIÇÕES 2016

‘Charlinho’ tem candidatura 
impugnada pelo TRE do Rio

São João de Merti promove 
‘Honda Escolar’ nos bairros
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Hospital da Posse ganha hoje 
Central de Internação e Alta
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‘Charlinho’ está fora da disputa
ELEIÇÕES 2016

Carlo Busatto Junior, o ‘Charlinho’, ex-prefeito de Itaguaí, teve sua candidatura 
impugnada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ).

Carlo Busatto Ju-
nior, o ‘Charli-
nho’, ex-prefeito 

de Itaguaí teve sua 
candidatura impugna-
da pelo Tribunal Regio-
nal Eleitoral do Rio de 
Janeiro (TRE-RJ). Atu-
almente se candida-
tando a prefeitura de 
Itaguaí, Charlinho se 
encontra inelegível no 
momento e a sua situa-
ção depende de recur-
so. A notícia de que o 
registro de candidatura 
foi indeferido devido a 
reprovações de contas 
perante o Tribunal de 
Contas da União (TCU) 
se espalhou na cida-
de e os itaguaienses 
andam demonstrando 
profunda insatisfação 
com o antigo gover-
nante.

SENTENÇA DE 
INDEFERIMENTO 
DO REGISTRO 

DE CHARLINHO
Trata-se de Requeri-

mento de Registro de 
Candidatura – RRC 
da Coligação POR 
UMA ITAGUAÍ MELHOR 
(PMDB/DEM/PT/PT DO 
B/PMN/PC DO B/PP/
PSD/PTB) para os car-
gos de Prefeito e Vice-
-Prefeito no Município 
de ITAGUAÍ/RJ nas Elei-
ções Municipais 2016.

O RRC nº 308-
19.2016.6.19.0105 tra-
ta da candidatura 
de CARLO BUSATTO 
JUNIOR ao cargo de 
Prefeito e o RRC nº 
309-04.2016.6.19.0105, 
apensado ao primeiro, 
n/f do art. 35, II, § 3º da 
Res. TSE nº 23.455/2015, 
trata da candidatura 
de ABEILARD GOULART 
DE SOUZA FILHO ao 
cargo de Vice-prefeito.

Às fls. 02-385 do RRC 
nº 308-19.2016.6.19.0105, 
preenchido o RRC e 
outros documentos, a 
fim de atender aos re-
quisitos previstos nos ar-
tigos 26 e 27 da Res. TSE 
nº 23.455/2015.

Às fls. 02-11 do RRC 
nº 309-04.2016.6.19.0105, 
preenchido o RRC e 
outros documentos, a 
fim de atender aos re-
quisitos previstos nos ar-
tigos 26 e 27 da Res. TSE 
nº 23.455/2015.

Às fls. 387-473, apre-
sentada impugnação 
pela COLIGAÇÃO 
PARA CUIDAR DAS PES-
SOAS (PR/PRB/PTN/
PMB/PRTB/PPS/PV).

Às fls. 474-599, apre-

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

sentada impugnação 
pelo Ministério Público 
Eleitoral. Notificados às 
fls. 609-610 (RRC nº 308-
19.2016) e às fls. 13-14 
(RRC nº 309-04.2016), 
os impugnados apre-
sentaram contestações 
às fls. 614-668 e às fls. 
669-714 (RRC nº 308-
19.2016).

Às fls. 716-722, Alega-
ções Finais do Ministério 
Público Eleitoral.

Às fls. 725-738, Alega-
ções Finais da Coliga-
ção PARA CUIDAR DAS 
PESSOAS.

Às fls. 740-773, Alega-
ções Finais do impug-
nado CARLO BUSATTO 
JUNIOR.

Às fls. 775-776, in-
formação cartorária 
quanto aos requisitos 
dos RRC’s, n/f dos re-
quisitos previstos nos 
artigos 11 e 12 da Res. 
TSE nº 23.455/2015. Às fls. 
774v., certificado o de-
ferimento do DRAP, n/f 
do artigo 47 da Res. TSE 
nº 23.455/2015.

I - O impugnante CO-
LIGAÇÃO PARA CUI-
DAR DAS PESSOAS ale-
ga, em síntese, como 
fundamentos:

1. que o Tribunal de 
Contas do Estado do 
RJ em processo de To-
mada de Contas Espe-
cial nº 239.701-7/08 pro-
feriu decisão plenária 
de 06/11/2012 pela RE-
JEIÇÃO das razões de 
defesa, pela IRREGU-
LARIDADE DA TOMADA 
DE CONTAS DE RESPON-
SABILIDADE de CAR-
LO BUSATTO JUNIOR, 
imputando-lhe débito 
no valor equivalente à 
34.840,01 UFIR-RJ (acór-
dão nº 08/12); 

2. que o Tribunal de 
Contas da União em 
processo de Tomada 
de Contas Especial nº 
020.497/2005-9 conde-
nou CARLO BUSATTO na 
sessão de 29/01/2008; 
que o impugnado opôs 
embargos de declara-
ção para possibilitar 
que concorresse ao 
cargo de Prefeito de 
Itaguaí nas Eleições 
2008, o que de fato 
ocorreu; que o TCU pro-
feriu Acórdão nº 2483-
28/2008 em sessão de 
12/08/2008; que o RRC 
de CARLO BUSATTO, ora 
impugnado, foi proto-
colado em 13/08/2016 
na 105ª ZE/RJ; que o 
impugnado está inele-
gível para as eleições 
que ocorrerem nos oito 
anos seguintes àquela 

decisão de 12/08/2008, 
incluindo as eleições 
2016; que pouco im-
porta se o lapso de oito 
anos ocorreu antes do 
registro de candidatu-
ra; que a rejeição de 
contas que recai sobre 
o impugnado se deu 
por atos graves e insa-
náveis de improbidade 
administrativa pratica-
dos na sua gestão de 
Prefeito de Mangarati-
ba;

3. que o STF deci-
diu em sessão do dia 
10/08/2016 que os Tribu-
nais de Contas dos es-
tados e dos Municípios 
não possuem compe-
tência para julgar pres-
tação de contas de 
Chefe de Poder Execu-
tivo; que, no entanto, 
esta decisão restringe-
-se à prestação de 
contas anuais de orde-

nador de despesas e 
de gestão; que, ainda 
assim, tal decisão ain-
da está pendente de 
publicação; que, por-
tanto, não se amolda 
ao precedente referi-
do, uma vez que se tra-
ta de tomada de con-
tas especial;

4. que as duas to-
madas de contas es-
peciais julgadas ir-
regulares contra o 
impugnado trazem 
presentes a causa de 
inelegibilidade prevista 
no art. 1º, I, “g” da LC 
64/1990; que colaciona 
julgados do E. TSE nes-
se sentido; que foram 
apurados danos irre-
paráveis e insanáveis 
ao erário, decorrentes 
de atos dolosos de im-
probidade, todas com 
trânsito em julgado.

Desta feita, requer a 
coligação impugnante 
seja julgada proceden-
te a AIRC e INDEFERIDO 
o pedido de registro de 
candidatura de CARLO 
BUSATTO JUNIOR.

II - O impugnante 
MINISTÉRIO PÚBLICO 
ELEITORAL alega como 
fundamentos, em sínte-
se:

1. que reconhece 
que o candidato a vi-
ce-prefeito ABEILARD 
GOULART preenche as 
condições de elegibili-
dade;

2. que reconhece a 
inexistência de litiscon-
sórcio passivo necessá-
rio entre candidato e 
partido pelo qual con-
corre, decidindo, por 
cautela, incluir a coli-
gação no polo passivo;

3. que o candidato 
CARLO BUSATTO JU-
NIOR se enquadra na 
hipótese prevista no art. 
1º, I, “g”, da LC 64/1990, 
pelo que se torna im-
possível o deferimento 
de seu RRC;

4. que CARLO BU-
SATTO teve contas jul-
gadas irregulares pelo 
TCU em decisão defi-
nitiva e imutável, nos 
autos da Tomada de 
Contas 020.497/2005-
7, com fulcro no art. 
1º, I, c/c art. 16, II, “c” 
e art. 19, caput, da Lei 
8.449/92; que o Acór-
dão 45/2008-TCU-1ª 
Câmara condenou, so-
lidariamente em débi-
to, no montante de R$ 
38.762,08, CARLO BU-
SATTO JUNIOR, ex-pre-
feito de Mangaratiba/
RJ, Pedro Luiz Barbosa, 

Carlo Busatto, que caiu em desgraça durante último mandato, teve as contas reprovadas pelo TCE-RJ

Alexandre Valle (c), que ganha popularidade a cada dia, lidera as pesquisas de intenção de votos

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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CÂMARA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO

ex-Secretário Muni-
cipal de Obras, e as 
empresas SEPETIBA EN-
GENHARIA E COMÉR-
CIO LTDA. e PEDREIRA 
SEPETIBA LTDA., além 
de aplicar multa indivi-
dual no valor de 3 mil 
reais; que no site do 
TCU constam inúme-
ras irregularidade que 
foram julgadas desfa-
voravelmente ao im-
pugnado;

5. que estão presen-
tes todos os pressupos-
tos para causa de ine-
legibilidade prevista 
no art. 1º, I, “g” da LC 
64/1990; que observa-
-se que o impugnado 
cometeu faltas graves 
e que, em tese, confi-
guram ato doloso de 
improbidade adminis-
trativa; que o TSE tem 
assentado que, para 
efeito da apuração 
da inelegibilidade 
prevista no dispositivo 
acima, não se exige o 
dolo específico, bas-
tando para sua confi-
guração a existência 
de dolo genérico ou 
eventual;  

Ao final o M. P. E. re-
quer que, verificadas 
dentre as inúmeras 
irregularidades, a re-
jeição em definitivo 
das contas pelo TCU 
na Tomada de Contas 
nº 020.497/2005-9, seja 
reconhecida a inele-
gibilidade por 8 anos, 
prazo que ainda não 
se exauriu contado 
do trânsito em julga-
do e cumprimento da 
respectiva condena-
ção, julgando-se pro-
cedente a AIRC pro-
posta e INDEFERIDO o 
RRC dos impugnados.

III - Os impugnados, 
referente à AIRC pro-
posta pelo M. P. E., em 
contestação, alegam, 
em apertada síntese, 
que:

1. os acórdãos cita-
dos pelo impugnante 
não preenchem os re-
quisitos previstos no art. 
1º, I, “g” da LC 64/90;

2. no que concerne à 
Tomada de Contas Es-
pecial nº 020.497/2005-
9, o v. acórdão tran-
sitou em julgado em 
21.03.2008, de modo 
que a referida sanção 
já restou devidamente 
cumprida, tanto con-
siderando-se o prazo 
de 5 anos (à época) 
quanto o de 8 anos 
(atual);

3. caso se entenda, 
de maneira equivoca-
da, o termo inicial a 
contar do julgamento 
dos embargos de de-
claração (27.04.2010), 
ainda assim não se 
cogitaria inelegibilida-
de, eis que os fatos e a 
condenação “remon-
tam a período muito 
anterior à edição da 
Lei Complementar 
nº 64/90, motivo pelo 

qual aplica-se a nor-
ma, com sua redação 
anterior, estendendo-
-se a sanção de ine-
legibilidade apenas 
pelo prazo de 5 anos”;

4. com relação à 
Tomada de Contas Es-
pecial nº 006.721/2012-
5, não há decisão ir-
recorrível, pois foram 
interpostos embargos 
de declaração com 
efeitos infringentes, 
com efeito suspensi-
vo; que os autos estão 
com vistas ao Min. VI-
TAL DO REGO até esta 
data;

5. não há qualquer 
menção ao impugna-
do na lista de gestores 
públicos com contas 
julgadas irregulares do 
TCU remetida à Justi-
ça Eleitoral;

6. no tocante à 
Representação nº 
006.962/2011-2 não fo-
ram julgadas contas 
de CARLO BUSATTO;

7. as irregularidades 
apontadas no acór-
dão não podem ser 
classificadas como 
insanáveis que impor-
tem em ato doloso 
de improbidade ad-
ministrativa; que o TSE 
ao examinar casos 
semelhantes ao caso 
em tela, no qual o Tri-
bunal de Contas não 
assinala, como impõe 
a alínea “g”, o impres-
cindível dolo, vem de-
cidindo pela ausência 
de causa de inelegi-
bilidade; que cola-
ciona ementas nesse 
sentido; que foi o que 
ocorreu na espécie, 
pois o TCU não explici-
tou circunstâncias que 
permitissem a verifica-
ção de ato doloso de 
improbidade; que o 
impugnante não de-
monstrou a prática de 
ato doloso de improbi-
dade administrativa e 
irregularidade insaná-
vel.

8. em que pese o 
MPE não ter apon-
tado a sentença do 
processo nº 0800955-
72.2013.4.02.5101 como 
causa de pedir desta 
impugnação é im-
portante frisar que no 
referido feito não há 
condenação colegia-
da.  

Do exposto, requer 
a defesa que seja jul-
gada IMPROCEDENTE 
a AIRC proposta pelo 
MPE e, em seguida, 
DEFERIDO o RRC.

IV - Os impugnados, 
referente à AIRC pro-
posta pela COLIGA-
ÇÃO PARA CUIDAR 
DAS PESSOAS, em con-
testação, alegam, em 
apertada síntese, que:

1. a iniciativa do 
impugnante traduz 
conduta de litigância 
de má-fé, eis que ele 
tem ciência de que o 

nome do candidato 
CARLO BUSATTO JU-
NIOR não consta das 
listas do TCU e do TCE/
RJ;

2. a recente jurispru-
dência do STF faz-se 
no sentido de que a 
manifestação da Cor-
te de Contas, em se 
tratando de Prefeito, 
possui caráter mera-
mente opinativo, não 
se podendo prescindir 
do julgamento a ser 
proferido pelo Legis-
lativo Municipal para 
atrair a causa de ine-
legibilidade prevista 
na LC 64/90; que não 
restaram apurados 
atos dolosos de impro-
bidade administrativa, 
tampouco irregulari-
dade insanável; que 
a coligação autora 
sequer instruiu a inicial 
com o relatório de ins-
peção, especificando 
as apontadas irregula-
ridades, inviabilizando 
o direito de defesa do 
impugnado; que o pri-
meiro impugnado se-
quer constou da lista 
do TCE/RJ, eis que não 
teve suas contas julga-
das irregularidades;

3. no que tange ao 
Acórdão 45/2008, o 
recurso de reconside-
ração intempestivo 
não tem o condão de 
afastar o trânsito em 
julgado. Assim, o trânsi-
to em julgado do acór-
dão nº 020.497/2005-9 
ocorreu em 25.03.2008;

4. no que se refe-
re ao Acórdão nº 
239.701-7/08 do TCE/
RJ, era ônus do im-
pugnante instruir ade-
quadamente a AIRC 
e que assim não pro-
cedeu; que colaciona 
julgados no sentido da 
necessidade de com-
provação do dolo 
para configuração da 
alínea “g”; que não 
resta no referido acór-
dão a menção a irre-
gularidade insanável 
que configure ato de 
improbidade adminis-
trativa.

Do exposto, requer 
a defesa que seja jul-
gada IMPROCEDENTE 
a AIRC proposta pela 
COLIGAÇÃO PARA 
CUIDAR DAS PESSOAS 
e, em seguida, DEFERI-
DO o RRC.

V - O Ministério Públi-
co Eleitoral, em alega-
ções finais, manifesta-
-se asseverando que: 
(a) o impugnado ale-
ga que os fatos seriam 
anteriores à “Lei da Fi-
cha Limpa”, que não 
poderiam retroagir; (b) 
que o STF afastou em 
entendimento recen-
te a possibilidade de 
contas reprovadas por 
Tribunal de Contas ser 
empecilho a elegibili-
dade de ex-chefe do 
executivo municipal 
ou estadual sem o cri-
vo prévio da respec-

tiva casa legislativa; 
(c) que a Tomada de 
Contas 020.497/2005-9 
do TCU teria como ter-
mo inicial da inelegibi-
lidade janeiro de 2008, 
já tendo transcorrido 
mais de oito anos; (d) 
que em relação à To-
mada de Contas Es-
pecial nº 6721/2012-5 
– Operação Sangues-
suga ainda não have-
ria decisão definitiva, 

eis que há recurso de 
embargos de declara-
ção com pedido de 
vista e pendente de 
julgamento.

Dessarte o MPE pas-
sa a dissertar sobre 
cada ponto, os quais, 
resumidamente, cola-
cionamos abaixo para 
facilitar a didática 
desse relatório:

(a) o impugnado 

alega que os fatos se-
riam anteriores à “Lei 
da Ficha Limpa”, que 
não poderiam retroa-
gir:

Aduz o Parquet Elei-
toral que o STF já se 
manifestou, admitindo 
expressamente a apli-
cação da regra, eis 
que não se constitui 
em penalidade, mas 
em requisito de eleg
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lidade.

  (b) que o STF afas-
tou em entendimento 
recente a possibilidade 
de contas reprovadas 
por Tribunal de Contas 
ser empecilho a elegi-
bilidade de ex-chefe 
do executivo municipal 
ou estadual sem o cri-
vo prévio da respectiva 
casa legislativa:

Alega o MPE que tal 
situação é decisão es-
pecífica e se amolda 
apenas às hipóteses 
de desaprovação de 
contas pelo TCE e en-
volvendo ocupante de 
chefia do executivo.

(c) que a Tomada de 
Contas 020.497/2005-9 
do TCU teria como ter-
mo inicial da inelegibi-
lidade janeiro de 2008, 
já tendo transcorrido 
mais de oito anos:

Rebate o impugnan-
te, mencionando que a 
causa de inelegibilida-
de já fora arguida con-
tra CARLO BUSATTO JU-
NIOR entre os anos de 
2008 e 2009 nos autos 
do RE nº 5527 do TRE/RJ. 
Na ocasião, o ora im-
pugnado se valeu da 
tese de que havia sido 
interposto embargo de-
claratório e recurso de 
reconsideração para 
considerar a decisão 
condenatória como re-
corrível. Ao final, teve 
seu registro deferido 
pela Justiça Eleitoral. 
Agora, defende exata-
mente o contrário.

Reafirma, então, que 
o prazo de inelegibili-
dade deve ser conta-
do do último acórdão 
proferido, que data de 
2010.

(d) que em relação à 
Tomada de Contas Es-
pecial nº 6721/2012-5 – 
Operação Sanguessu-
ga ainda não haveria 
decisão definitiva, eis 
que há recurso de em-
bargos de declaração 
com pedido de vista 
e pendente de julga-
mento:

Sustenta o Promotor 
Eleitoral que, se cote-
jadas as teses da de-
fesa para as tomadas 
de contas do TCU nº 
020.497/2005-9 e a nº 
6721/2012-5 – Opera-
ção Sanguessuga, ve-
rifica-se mudança de 
discurso e de argumen-
tação, alegando que 
para esta a decisão 
ainda pende de recur-
so, embargos, que não 
teria ordinário efeito in-
fringente.

Destarte, pugna o 
MPE pelo INDEFERIMEN-
TO do RRC ao cargo 
de prefeito e vice-pre-
feito dos impugnados, 
opinando pelo acolhi-
mento da impugnação 
apresentada pela co-
ligação PARA CUIDAR 
DAS PESSOAS.

VI - Em ALEGAÇÕES 
FINAIS, em síntese, a 
Coligação impugnante 
rebatem os argumen-
tos da Defesa na con-
testação, asseverando 
que a situação do im-
pugnado não se trata 
de prestação de con-
tas anuais; que as cau-
sas de inelegibilidade 
tratam de Tomada de 
Contas Especial; que o 

prazo de 08 anos de 
inelegibilidade não te-
ria transcorrido como 
alega a Defesa; que os 
embargos de declara-
ção opostos contra o 
Acórdão 4711/2009 foi 
julgado em 01/09/2009; 
que o pleito de 2016 
está incluído na conta-
gem das eleições que 
se sucederam os oitos 
anos da condenação 
do impugnado; que 
requer seja julgada 
procedente a impug-
nação e indeferido o 
registro de candidatu-
ra.

VI - Em ALEGAÇÕES 
FINAIS, em síntese, o 
impugnado CARLO 
BUSATTO JUNIOR re-
pisa argumentos de 
sua contestação e 
contradita argumen-
tos dos impugnantes, 
alegando que inexiste 
óbice ao registro de 
sua candidatura, eis 
que já ultrapassado o 
lapso temporal de 8 
(oito) anos do julga-
mento e do trânsito em 
julgado da Tomada 
de contas especial nº 
020.497/2005-9; que a 
Tomada de Contas Es-
pecial nº 006.721/2012-
5 ainda não transi-
tou em julgado; que 
a decisão proferida 
na Representação nº 
006.962/2011-2 limitou-
-se ao pagamento 
de multa; que o MPE 
sustenta erradamen-
te que a LC 135/2010 
poderia ser aplicada 
a contas relativas an-
teriores à sua vigência; 
que o prazo de 08 anos 
não teria transcorrido; 
que não seria aplicável 
o entendimento do STF 
de que é obrigatória a 
manifestação do Legis-
lativo quanto às con-
tas do chefe do Exe-
cutivo; que a T.C.E. nº 
006.721/2012-5 já esta-
ria definitivamente jul-
gada, uma vez que os 
embargos de declara-
ção não possuem efei-
tos infringentes. O im-
pugnado conclui que 
o MPE sustenta teses in-
defensáveis; que é dis-
torcida a visão do MPE 
no que se refere ao 
termo a quo do prazo 
de 8 anos; que o recur-
so de reconsideração 
(Acórdão 4711/2009), 
por ser intempestivo 
e não apresentar fato 
novo, não foi conheci-
do, não tendo o efeito 
de postergar o trânsi-
to em julgado da TC 
nº 020.497/2005-9; que 
o prazo aplicável ao 
caso em tela seria o de 
5 anos de inelegibilida-
de.

Quanto à coligação 
impugnante, a Defesa 
expõe que ela nada 
trouxe de novo em suas 
alegações finais, ainda 
assim, reafirma seus ar-
gumentos de bloqueio 
à AIRC proposta pela 
coligação.

Ao final, a Defesa 
requer seja julgada im-
procedente as AIRC’s 
e deferido o registro 
de candidatura dos re-
querentes.  

É o relatório. Decido.

Da Inexistência de li-
tisconsórcio passivo ne-
cessário

O Ministério Público 
Eleitoral alega em sua 
peça impugnatória 
que optou por incluir 
a Coligação POR UMA 
ITAGUAÍ MELHOR, por 
cautela, pois verifica 
estarem presentes os 
requisitos do art. 113 do 
NCPC. A despeito disso, 
o próprio Parquet re-
conhece que é enten-
dimento do C. TSE que 
inexiste litisconsórcio 
passivo entre o candi-
dato e o partido ou co-
ligação.

Nesse sentido, cola-
ciona-se julgados do 
Colendo Tribunal Supe-
rior Eleitoral:

REGISTRO. INELEGI-
BILIDADE. ART. 1º, I, G, 
DA LEI COMPLEMENTAR 
Nº 64/90. REJEIÇÃO DE 
CONTAS.

1. Em processo de 
registro de candidatu-
ra, não há litisconsór-
cio passivo necessário 
entre o candidato im-
pugnado e o partido 
ou coligação pelo qual 
ele concorre. Prece-
dentes.

2. O Tribunal Regio-
nal Eleitoral indeferiu 
o pedido de registro 
de candidatura do re-
corrente, consideran-
do que as suas contas 
foram desaprovadas 
por diversas irregulari-
dades, dentre elas as 
atinentes a descumpri-
mento de lei de licita-
ções - falha que esta 
Corte Superior já assen-
tou ser insanável - afi-
gurando-se, portanto, 
configurada a inelegi-
bilidade do art. 1º, I, g, 
da LC nº 64/90. (Agra-
vo Regimental em Re-
curso Especial Eleitoral 
nº 30414, Acórdão de 
23/10/2008, Relator(a) 
Min. ARNALDO VERSIA-
NI LEITE SOARES, Publi-
cação: DJE - Diário da 
Justiça Eletrônico, Data 
23/10/2008) 

EMBARGOS DE DE-
CLARAÇÃO - REGISTRO 
DE CANDIDATOS - ALE-
GAÇÃO DE NULIDADE 
ABSOLUTA PELA FALTA 
DE CITAÇÃO DA COLI-
GAÇÃO E DO PARTIDO 
AO QUAL ESTÁ FILIADA A 
CANDIDATA - INEXISTÊN-
CIA DE LITISCONSÓR-
CIO PASSIVO NECESSÁ-
RIO - INTEMPESTIVIDADE 
- EMBARGOS NÃO CO-
NHECIDOS. (EMBAR-
GOS DE DECLARAÇÃO 
EM RECURSO ESPECIAL 
ELEITORAL nº 18151, 
Acórdão nº 18151 de 
12/12/2000, Relator(a) 
Min. FERNANDO NEVES 
DA SILVA, Publicação: 
DJ - Diário de Justiça, 
Data 23/02/2001, Pági-
na 328 RJTSE - Revista 
de Jurisprudência do 
TSE, Volume 12, Tomo 4, 
Página 330 )

Na questão de méri-
to, passo a analisar se 
o impugnado CARLO 
BUSATTO JUNIOR está 
inserto na causa de 
inelegibilidade previs-
ta no art. 1º, I, “g”, da 
Lei Complementar nº 
64/1990.

“Art. 1º São inelegí-
veis: 

I - para qualquer car-
go: 

g) os que tiverem 
suas contas relativas 
ao exercício de cargos 
ou funções públicas 
rejeitadas por irregula-

ridade insanável que 
configure ato doloso 
de improbidade admi-
nistrativa e por decisão 
irrecorrível do órgão 
competente, salvo se 
esta houver sido sus-
pensa ou anulada pelo 
Poder Judiciário para 
as eleições que se re-
alizarem nos 8 (oito) 
anos seguintes, conta-
dos a partir da data da 
decisão, aplicando-se 
o disposto no inciso II 
do art. 71 da Consti-
tuição Federal, a to-
dos os ordenadores de 
despesa, sem exclusão 
de mandatários que 
houverem agido nessa 
condição;” (Redação 
dada pela Lei Comple-
mentar nº 135, de 2010. 
(grifo nosso).

Dessarte, são três os 
requisitos necessários 
e cumulativos a ense-
jar a inelegibilidade: 1) 
decisão de rejeição de 
contas irrecorrível, pelo 
órgão competente, 
que não tenha sido sus-
pensa ou anulada pelo 
Poder Judiciário; 2) irre-
gularidade insanável; 
3) ato doloso de impro-
bidade administrativa. 

Após detida análise 
dos processos mencio-
nados pelos impugnan-
tes como ensejadores 
de inelegibilidade para 
o impugnado CAR-
LO BUSATTO, verifica-
-se que a Tomada de 
Contas Especial nº 
020.497/2005-9, do Tri-
bunal de Contas da 

União, seja aquele que 
possa configurar causa 
de inelegibilidade, eis 
que, a princípio, reú-
nem todos os elemen-
tos necessários para tal.

Importante frisar que 
para julgar a AIRC pro-
posta faz-se necessária 
a referida análise, bem 
como definir, caso a 
inelegibilidade se veri-
fique, se ainda estaria 
em curso, devido ao 
prazo previsto em lei.

Desta feita, passo a 
análise individual de 
cada um dos requi-
sitos para a Tomada 
de Contas Especial nº 
020.497/2005-9, eis que 
as demais não reúnem 
todos os elementos ne-
cessários.
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Cerca de 600 idosos participaram on-
tem de um grande baile com músicas 
no Espaço Municipal da Terceira Idade 
(ESMUTI) em comemoração ao Dia Inter-
nacional do Idoso, que será celebrado 
no próximo sábado. 

Na próxima segunda-
-feira, a Prefeitura de 
Mesquita abrirá inscri-
ções para cursos gra-
tuitos de informática. 
Os interessados devem 
morar no município, ter 
no mínimo 12 anos de 
idade e comparecer à 
Casa Brasil ou Sala Ver-
de, entre 9h e 16h30.

Até 48 horas depois 
do encerramento da 
votação, nenhum elei-
tor poderá ser preso 
ou detido, salvo em 
flagrante delito, ou em 
virtude de sentença cri-
minal condenatória por 
crime inafiançável, ou, 
ainda, por desrespeito 
a salvo-conduto.

A Comissão de Saúde da Alerj vai solicitar ao Conselho 
Estadual de Educação (CEE-RJ) que não autorize a aber-
tura de mais cursos técnicos de nível médio à distância 
para formação de técnicos de enfermagem no estado. 

O Procon Estadual, realizou ontem, uma fiscalização 
em estabelecimentos de São João de Meriti. O objeti-
vo é verificar se os locais estão cumprindo as determi-
nações do Código de Defesa do Consumidor.

Eleitores Oportunidade 

Solicitação Fiscalização 

Eles disseram... nós publicamos!
“Acho que tudo que for polêmico, em que não houver consenso, é melhor não mexer”. 

Rodrigo Maia (DEM-RJ) presidente da Câmara dos deputados ao falar sobre repatriação 
de bens de condenados.         

A CPI da Olimpíada se reuniu pela pri-
meira vez, na última terça-feira, mas nada 
foi feito. O grupo votou contra a convo-
cação de secretários e representantes de 
empreiteiras, e marcou um novo encon-
tro para o dia 11 de outubro.

Vereadores do Rio querem alterar, a re-
gra para a nomeação dos conselheiros 
do Tribunal de Contas do Município (TCM). 
Só para evitar a possível cassação do ex-
-vereador Luiz Antonio Guaraná, nomea-
do conselheiro em novembro de 2014. 

DIRETO AO PONTO

Você já definiu seu voto? Se ainda não, 
agora é a hora. Faltando apenas três dias 
para as eleições, é importante ‘bater o 
martelo’ na escolha de seu representante. 
Quando se fala em votar conscientemen-
te, faz-se referência à importância de um 
voto tomado a partir de informações ade-
quadas, que apontem ao eleitor que o vo-
tado é quem está mais apto a atender às 
demandas da população.

Plágio Educação infantil Meta alcançada 
O Tribunal Regional Eleitoral 

determinou, na noite da últi-
ma terça-feira, a suspensão 
de uma propaganda de Mar-
celo Crivella (PRB) na TV por 
considerar que o vídeo se ba-
seou em uma publicidade de 
um posto de gasolina.

O Ministério da Educação es-
tabeleceu o ano de 2016 como 
o prazo limite para o cumprimen-
to da meta de universalização 
da educação infantil, que indica 
que os municípios precisam ofer-
tar vagas a todas as crianças en-
tre 4 e 5 anos de idade.

Na cidade de São João de 
Meriti essa meta já foi alcança-
da. A Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura, Esporte e La-
zer disponibiliza turmas de Edu-
cação Infantil em toda a rede 
pública municipal. Mais uma 
conquista da Prefeitura!

Votação

Nomeação 
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BRASÍLIA

Um terreno baldio e cheio de lixo e en-
tulho virou uma dor de cabeça para mo-
radores do bairro cerâmica. A Comlurb 
joga o lixo que se acumula para den-
tro do terreno, sem limpá-lo, trazen-
do sérios problemas para a vizinhança.

Contagem regressiva para as eleições    

Alvo de duas operações 
recentes da Polícia Fede-
ral (uma delas realizada 
na última terça-feira) 
e de inquéritos abertos 
pelo Ministério Público 
para investigar o uso do 
programa social Cheque 
Cidadão para favorecer 
os candidatos apoiados 
pelo governo municipal, 
a Prefeitura de Campos, 
município do Norte Flumi-
nense, foi sacudida por 
mais uma notícia ruim 
para a prefeita Rosinha 
Garotinho: Francisco Ar-
thur de Souza Oliveira, 
o Dr. Chicão (PR), tem o 
maior índice de rejeição 
entre o seis candidatos 
a prefeito (36.8%) e está 
em segundo lugar nas in-
tenções de voto, soman-
do 34,7%. Ele é apoiado 

Disputa acirrada incomoda 
Rosinha em Campos

por ela e pelo marido, o 
ex-governador e ex-pre-
feito da cidade, Anthony 
Garotinho.
Os índices são atuais e 

foram apurados em con-
sulta realizada pelo Ins-
tituto Paraná Pesquisas, 
que ouviu 720 eleitores. 
A amostra - registrada 
na Justiça Eleitoral sob 
o número RJ-05480/2016 
- tem margem de erro 
de 4% e constatou que 
o candidato do PPS, Ra-
fael Diniz está em primei-
ro lugar, com 37,8%. De 
acordo com os números 
divulgados pelo institu-
to, Caio Vianna (PDT) 
tem 10,7% das intenções 
de voto, Geraldo Pudim 
(PMDB) 2,2%, Nildo Car-
doso (DEM), 1,9% e Rogé-
rio Matoso (PPL) 1,3%.

Secretaria de Saúde faz ação contra o câncer
OUTUBRO ROSA  

Serão nove profissionais, entre médicos e enfermeiros, no atendimento à população.
Antonio Carlos

editoriahorah@ig.com.br

Alexandre Parola é o novo porta-voz do governo

Após diversas recla-
mações de moradores, 
a Prefeitura de Nilópo-
lis decidiu arregaçar as 
mangas e realizar limpe-

 Rafael Diniz está liderando a corrida pela Prefeitura

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

A Secretaria de Comu-
nicação Social informou 
ontem, que o diplomata 
Alexandre Guido Parola 
será o porta-voz do go-
verno do presidente Mi-
chel Temer.

Diplomata de carrei-
ra, Parola já atuou como 
diretor de Assuntos Eco-
nômicos do Ministério 
das Relações Exteriores e 
como ministro-conselhei-
ro da Delegação do Bra-
sil em Genebra (Suíça), 
junto à Organização das 
Nações Unidas (ONU).

Segundo a assessoria 
do Palácio do Planalto, a 
avaliação é que Parola 

tem um “perfil adequado” 
para exercer a função uma 
vez que ocupou o mesmo 
no cargo no governo do 
ex-presidente Fernando 
Henrique Cardoso.

O novo porta-voz da 
Presidência foi anunciado 
em meio a uma série de 

Nilópolis tem limpeza de bueiro 
declarações de ministros 
de Temer que causaram 
polêmica. Em algumas 
dessas falas, o governo 
teve de dar explicações 
públicas, o que tem ge-
rado desconforto entre os 
assessores de Temer e críti-
cas da oposição.

Em função do mês que celebra o combate ao câncer de mama

DIVULGAÇÃO  

Parola tem ‘perfil adequado’ para exercer função

REPRODUÇÃO

Toda mulher 
de Duque de 
Caxias tem um 

encontro marcado 
com sua saúde no 
Outubro Rosa. Em 
função do mês que 
celebra o combate 
ao câncer de 
mama, a equipe 
da Secretaria de 
Saúde do município 
estará nas ruas 
para promover a 
conscientização a 
respeito da doença 
e, acima de tudo, 
sua prevenção.
A ação será 

dividida em duas 
partes: a primeira, 
entre os dias 4 e 7 de 

outubro, ocorrerá 
na Unidade Pré-
Hospitalar (UPH) de 
Parque Equitativa. 
Já a segunda, 
entre os dias 18 
e 21 de outubro, 
acontecerá na 
Unidade Básica de 
Saúde (UBS) Edna 
Salles, em Jardim 
Gramacho.
No trailer da saúde, 

as mulheres terão 
direito à consulta 
de rastreamento 
de tumores na 
mama. Caso seja 
necessário, a 
paciente já sairá 
com o exame 
de mamografia 
marcado.
Além do trailer, 

haverá também o 
ônibus preventivo 
ginecológico, em 
que exames de 
câncer de colo 
de útero serão 
realizados.
O câncer de 

mama é um dos 
tipos mais comuns 
entre mulheres e, 
de acordo com 
dados do Instituto 
Nacional do Câncer 
(Inca), corresponde 
a cerca de 25% dos 
novos casos todo 
ano no país. Cerca 
de 14 mil mulheres 
faleceram devido 
à doença em 2013 
no Brasil, conforme 
números do 
Ministério da Saúde. 

za de bueiros, troca de 
lâmpadas, reposição de 
tampa de ralo, manilhas 
e retirada de lixos. A fa-
xina geral acontece em 

diversos bairros, como 
Nova Cidade e Cabu-
ís, onde foram recolhi-
dos entulhos e restos de 
móveis. 
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Polícia grampeia suspeito de 
chefiar milícia em Nova Iguaçu

ATRÁS DAS GRADES

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

João Ricardo Veloso Costa, o Deca, estava no carro de seu filho, que é candidato a vereador do município.

A Polícia Rodo-
viária Federal 
(PRF) prendeu 

na madrugada de on-
tem, João Ricardo Ve-
loso Costa, conhecido 
como Deca, por porte 
ilegal de armas na Ro-
dovia Presidente Du-
tra, na altura de Nova 
Iguaçu. Ele é ex- poli-
cial militar e já foi vere-
ador do município.

Deca é suspeito de 
chefiar um grupo mi-
liciano que atua na 
região. A abordagem 
aconteceu quando 

os policiais do Grupo 
Tático da 1ª Delega-
cia (Duque de Caxias) 
desconfiaram de dois 
indivíduos numa Pajero 
de cor preta e decidi-
ram pará-los. Em uma 
revista, os agentes des-
cobriram que a docu-
mentação do veículo 
estava atrasada.

Os policiais também 
encontraram um revól-
ver calibre 38 com a 
numeração raspada 
e seis munições. Além 
disso, havia a quantia 
de R$ 10 mil em espé-
cie.

O motorista, Vinicius 
de Souza Veloso Costa, 

o Deca Filho, se apre-
sentou como candida-
to a vereador de Nova 
Iguaçu pelo PSC. Ele 
estava acompanhado 
do pai, que possuía um 
mandado de prisão em 
aberto. Após algumas 
consultas, a equipe ve-
rificou que o mandado 
já havia sido cumprido. 
O suspeito já havia sido 
preso anteriormente 
pelos crimes de porte 
ilegal de arma de fogo 
e comercialização ile-
gal de TV a cabo, mas 
acabou sendo preso 
novamente. A ocorrên-
cia foi encaminhada à 
53ª DP (Mesquita). Os agentes apreenderam no carro de Deca dinheiro e um revólver na Dutra

DIVULGAÇÃO-PRF

Arma de PM morto é achada
Agentes do serviço 

reservado do 20° BPM 
(Mesquita) realizaram 
vasculhamento na 
Rua Nova Atlântica, 
na comunidade dos 
Três Campos, em Nova 
Iguaçu, durante a últi-
ma segunda e terça-
-feira, verificando todas 
as denúncias chega-
das sobre o local e o 
fato do homicídio do 
soldado Pedro Ferreira 
Junior, assassinado em 
24 de setembro deste 
ano.

Por volta das 14h da 
terça-feira, ao verificar 
mais uma denúncia no 

endereço acima men-
cionado, foi encontra-
do um revólver calibre 
38 do mesmo modelo 
cadastrado pelo poli-
cial militar. A arma foi 

apreendida na Divi-
são de Homicídios da 
Baixada Fluminense 
(DHBF) onde foi confir-
mado pertencer ao re-
ferido policial.

Revólver calibre 38 foi achado em Três Campos

DRFC recupera carga levada 
por bandidos no Subúrbio do Rio

Policiais da De-
legacia de Roubos 
e Furtos de Cargas 
(DRFC) recuperaram 
um caminhão com 
cargas de uma em-
presa de telefone e 
de frango no Morro 
da Quitanda, que 
faz parte do Com-
plexo da Pedreira, 
em Costa Barros, 
Zona Norte do Rio, 
na manhã de on-
tem.

Bandidos chega-
ram a atirar contra 
os agentes do alto 
do morro. Os crimi-
nosos que escolta-
vam o caminhão 
também trocaram 
tiros com os policiais 
e fugiram. Blindados 

deram apoio à ação 
policial.

Pelo menos trezentos 
quilos de frango, além 
de equipamentos 
como modem, para 
instalação de rede de 

internet pela empre-
sa telefônica, e ca-
bos foram recupera-
dos. Todo o material, 
inclusive o caminhão, 
foram devolvidos às 
empresas.

O caminhão foi encontrado no Morro da Quitanda

DIVULGAÇÃO 

Caminhão com 35 motocicletas é 
recuperado pela PM na Zona Norte

Na madrugada da 
última terça-feira,  po-
liciais militares do 41º 
BPM (Irajá), em patru-
lhamento pela Estra-
da do Camboatá, em 
Guadalupe, tiveram a 
atenção voltada para 
um caminhão que tra-
fegava pela Via. Na 
abordagem, o suspeito 
abandonou o veículo 
e fugiu.

Ao realizarem revista, 
os agentes encontra-
ram no interior do ca-
minhão, 35 motocicle-
tas zero Km de vários 
modelos. O fato foi en-
caminhado para a 39ª 
DP (Pavuna). As 35 motocicletas zero km foram recuperadas 

DIVULGAÇÃO

PM apreende 8 mil pedras de 
crack em comunidade de Caxias 

Policiais militares 
do 15º BPM (Duque 
de Caxias) detive-
ram um suspeito 
durante operação 
realizada na última 
terça-feira, para re-
primir o tráfico de 
drogas na comuni-
dade Vila Ideal.

Ao entrarem na lo-
calidade os policiais 
apreenderam com 
o marginal, 8.000 
pedras de crack, 
05 bolas de coca-
ína, 02 tabletes de 
maconha, 01 saco 
grande com maco-
nha solta, 37 frascos 

de pó Royal, 01 rádio 
transmissor, 02 balan-
ças de precisão, 05 
bacias, 08 peneiras 
e 10 facões. 

O acusado e todo 
material apreendido 
foi apresentado na 
62ª DP (Duque de 
Caxias).

DIVULGAÇÃO

Material entorpecente foi encontrado na Vila Ideal, dominada por traficantes

PM faz ação de combate ao tráfico
Na tarde da última 

terça-feira, policiais 
militares do 21º BPM 
(São João Meriti), em 
patrulhamento na co-
munidade da Maloca 
no Jardim Metrópoles, 
depararam-se com 
vários indivíduos em 
atitude suspeita. Na 
Rua Tulipa, 03 homens 
foram abordados e 
com eles arrecadado 
material entorpecen-
te e valor em espécie. 
A ocorrência foi en-
caminhada à 54ºDP 
(Belford Roxo), onde 

foram autuados, dois 
homens foram presos 
e um adolescente 
apreendido.

Na Estrada das Pe-
drinhas no Jardim Su-
maré, em São João 
de Meriti, policiais mi-
litares do Grupo de 
Ações Táticas do 21° 
BPM, depararam-se 
com dois indivíduos 
em uma Motocicleta 
CG 150 que ao per-
ceberem que seriam 
abordados, empre-
enderam fuga efetu-
ando diversos dispa-

ros contra os policiais, 
que imediatamente 
revidaram a injus-
ta agressão, vindo a 
atingir o carona que 
portava uma pistola 
Rugger .40. O condu-
tor conseguiu fugir do 
local.  Uma pistola Ru-
gger .40, um carrega-
dor com 11 munições,  
um rádio transmissor 
Baofeng e uma moto 
Honda CG 150 (pro-
duto de roubo) foram 
apreendidos e enca-
minhados à 54ª DP 
(Belford Roxo).   
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Cabo eleitoral baleado em Queimados

A mãe dos dois 
meninos de 3 e 4 
anos mortos a faca-
das pelo pai, disse 
que o marido gra-
vou o crime com o 
celular e mandou as 
imagens para a fa-
mília. O assassinato 
aconteceu na casa 
da família no Jardim 
Ouro Verde, em São 
José do Rio Preto 
(SP).

“Foi cruel o que ele 
fez. Ele se filmou dan-
do remédio para os 
meninos, depois en-
fiando a faca neles 
e mandou no What-
sApp da minha mãe. 
Meu irmão viu e 
apagou as imagens, 
está em estado de 
choque, à base de 

remédios. Ele foi cruel 
para me atingir, não fez 
pensando nas crianças 
em momento algum. 
Os filhos eram só ob-
jeto. Ele tinha obses-
são por mim, ninguém 
tem direito de fazer 
isso com dois bebês”, 
afirma a fisioterapeuta 

Juliana Paes, de 39 
anos, que espoera 
que o zootecnista e 
doutor em Ciência 
Animal pela Univer-
sidade de São Paulo 
(USP) Hugo Imaizumi, 
41, seja capturado 
e pague pelo crime 
atrás das grades. 

Pai gravou assassinato dos filhos

Clóvis Lima, que trabalha para candidato a prefeito, foi baleado e levado para 
o Hospital Adão Pereira Nunes em Duque de Caxias. Civil está investigando.

Forças Armadas e Nacional vão integrar esquema 

Um cabo eleito-
ral do candida-
to à Prefeitura 

de Queimados, Za-
queu Teixeira (PDT) foi 
baleado na manhã 
de ontem, em Quei-
mados. Clóvis Ribei-
ro Lima, de 47 anos, 
estava passando 
com um Siena placa 
KNE 1714-RJ acom-
panhado do irmão, 
Cláudio Ribeiro Lima, 
pela Estrada Carlos 
Sampaio, no bairro 
El Dourado, quando 
uma moto com dois 
homens se aproxi-
mou do carro. Um 
deles atirou.

O carro onde estava a vítima e seu irmão, que não se feriu, ficou com marcas de tiros após o ataque

DH investiga desavença 
no assassinato de Falcon

PMs da UPP trocam tiros

Juliana Paes perdeu os dois filhos, de 3 e 4 anos

Reprodução / Facebook

Clóvis Ribeiro segue internado em Saracuruna

Fausto é um dos suspeitos

A vítima foi socor-
rida e levada para 
Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) 
de Queimados e 
transferida para o 
Hospital Estadual 
Adão Pereira Nunes, 
em Saracuruna, Du-
que de Caxias. A di-
reção da unidade 
informou que o esta-
do de saúde dele é 
estável.

De acordo com in-
formações da asses-
soria de imprensa do 
candidato Zaqueu 
Teixeira, toda assistên-
cia está sendo dada 
à família de Clóvis e 
que ele vai enviar um 
ofício às autoridades 
policiais do Estado 

DIVULGAÇÃO

Reprodução / TV TEM

Cerca de 10 mil mi-
litares do Exército, 
Marinha e Aero-
náutica vão parti-
cipar do esquema 
de segurança para 
as eleições no esta-
do do Rio. O efeti-
vo e os locais onde 
os militares atua-
rão foram definidos 
na noite da última 

terça-feira em uma 
reunião na sede do 
Comando Militar do 
Leste, no Centro do 
Rio.
Equipes da Força Na-
cional e das Forças 
Armadas estarão dis-
tribuídos em 11 cida-
des do Rio no próximo 
domingo. Além da ca-
pital, os agentes tam-

bém atuarão em Du-
que de Caxias, Nova 
Iguaçu, São João de 
Meriti, São Gonçalo, 
Belford Roxo, Cam-
pos, Macaé, Magé, 
Queimados e Jape-
ri. O reforço na se-
gurança começará 
amanhã e terminará 
no domingo, depois 
de fechadas todas as 

urnas de votação.
De acordo com o 
planejamento, o Exér-
cito e a Aeronáutica 
atuarão em Jacare-
paguá e outros bair-
ros da Zona Oeste da 
capital, onde é forte 
a atuação de milí-
cias. Já o Exército e a 
Aeronáutica também 
vão estar no Arco 

Metropolitano, rodo-
via estadual no en-
torno da Região Me-
tropolitana que passa 
por nove municípios 
da Baixada e do Les-
te Fluminense.
Os Fuzileiros Navais 
estarão em São Gon-
çalo, que é o segun-
do maior colégio 
eleitoral do estado, e 

também no Com-
plexo de Favelas 
da Maré, na Zona 
Norte da capital. O 
Exército vai atuar 
sozinho nos municí-
pios de Magé, na 
Baixada Fluminense, 
além de Macaé e 
Campos dos Goyta-
cazes, no norte do 
estado.

pedindo reforço no 
policiamento no mu-
nicípio e empenho 

nas investigações. A 
55ª Delegacia de Po-
lícia de Queimados 

instaurou um proce-
dimento policial para 
apurar as circunstân-

cias do ataque. O ir-
mão do cabo eleito-
ral saiu ileso do crime. 

A Polícia Civil investi-
ga se uma desavença 
com outro candidato 
a vereador teria moti-
vado a execução de 
Marcos Vieira Souza, 
o Marcos Falcon, de 
52 anos, presidente da 
Portela. Segundo pes-
soas próximas a Falcon, 
a briga começou de-
pois que o subtenente 
da PM acusou um co-
lega no PP e também 
aspirante a vereador 
no Rio, Fausto Alves, de 
retirar e quebrar placas 
com suas propagan-
das eleitorais de Vila 
Valqueire, na Zona Nor-
te do Rio. Desde o iní-
cio da campanha, Fal-
con estava morando 
no bairro com a mu-
lher, a porta-bandeira 
Selminha Sorriso.

O delegado Brenno 
Carnavale, assistente 
da Divisão de Homicí-
dios da Capital (DH), 
ouviu o depoimento 
de três pessoas para 
tentar esclarecer o cri-
me. Na última terça-
-feira foram recolhidos 
11 vídeos diferentes de 
câmeras de seguran-
ça, nas redondezas do 

comitê. Falcon foi alvo 
de um ataque de qua-
tro homens com fuzis 
em seu comitê eleito-
ral, em Oswaldo Cruz, 
também na Zona Nor-
te. Quatro tiros acer-
taram seu peito e sua 
cabeça. 

Fausto é PM reforma-
do e já foi vereador de 
2009 a 2011, quando 
acabou preso, acusa-
do pelo assassinato do 
cabo eleitoral Marcelo 
Siqueira Lopes, em ju-
nho de 2010. Segundo 
a Polícia Civil, a prova 
que trouxe o político 
para a investigação 
desse assassinato foi 
um celular deixado 
na cena do crime. Em 
2013, ele recebeu pena 
de 21 anos de prisão.

Um ano depois, po-
rém, a 4ª Câmara Crimi-
nal cassou a sentença 
e determinou a soltura 
de Fausto. A área de 
atuação do político 
é na Zona Norte, em 
bairros como Valqueire, 
Bento Ribeiro e Mare-
chal Hermes — vizinhos 
a Madureira e Oswaldo 
Cruz, região que con-
centrava a maior parte 

da propaganda eleito-
ral de Falcon.

‘NUNCA O 
ESQUECEREI’, DIZ 

SELMINHA SORRISO
Selminha Sorriso se 

pronunciou nas redes 
sociais após a morte 
do marido, Através de 
um texto, postado na 
sua página do Face-
book, se declarou para 
Falcon: “Foram muitos 
anos de amor e apren-
dizado! (...) Eu o amei e 
nunca o esquecerei!!!”, 
escreveu a porta-ban-
deira da Beija-Flor de 
Nilópolis. 

Agentes da Uni-
dade de Polícia 
Pacificadora (UPP) 
Borel, na Tijuca, 
Zona Norte do Rio, 
trocaram tiros  com 
criminosos do mor-
ro na manhã de 

ontem. Segundo o 
comando da unida-
de, os agentes es-
tavam em patrulha 
no local conhecido 
como Bicão quan-
do, por volta das 
9h30, se depararam 

com homens ar-
mados. Teve início 
uma troca de tiros. 
Policiais realizam 
buscas na região. 
Não há informa-
ções sobre presos 
ou feridos.
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Trabalho: suas atividades 
tendem fluírem bem. A 
boa convivência coletiva 
beneficiará o serviço em 
grupo e gerará grande 
produtividade. Finanças: 

O contato com clientes ou superiores 
poderá suas portas para o progresso. 
Amor: um romance pode surgir.

Áries

Trabalho: um astral de 
boa sorte paira no ar. 
Bom momento para você 
dinamizar sua atividade. 
Pois você tende se destacar 
p r o f i s s i o n a l m e n t e . 

Finanças: Saberá investir bem o seu 
dinheiro e aumentar seus rendimentos. 
Amor: bom humor na vida a dois.

Touro

Trabalho: terá muito 
pique para dar conta 
de inúmeras tarefas. 
Terá facilidade 
para fazer serviços 
criativos. Finanças: 
há chance de realizar 

bons negócios e aumentar sua renda. 
Amor: na vida a dois, promete 
romance, alegria e imensa felicidade. 
Que bom! 

Gêmeos

Trabalho: os contatos 
profissionais ou comerciais 
tendem trazerem muito 
progresso e melhorar 
sua vida. Finanças: 
sede de ganhar dinheiro 

marcará o seu dia e servirá de motivação 
para produzir mais. Amor: ofereça mais 
afetividade a pessoa amada, viu?

Câncer

Trabalho: alie sua 
força de vontade 
às suas idéias mais 
ousadas e resultados 
virão. Você saberá 
usar sua criatividade 
para se destacar na sua 

vida profissional. Finanças: a sua 
situação financeira tende melhorar 
muito. Amor: alegria de viver lhe 
fará feliz. 

Leão

Trabalho: uma 
abertura para novos 
contatos profissionais 
é influenciada pelos 
astros. Aproveite esse 
momento para canalizar 

essa boa energia para dinamizar e 
crescer na sua atividade. Finanças: há 
chance de elevação financeira. Amor: 
clima de romance. 

Virgem

Trabalho: para decisões 
importantes, peça opinião 
de pessoas experientes, 
antes de se comprometer 
com alguma coisa. 
Finanças: há chance de 
ampliar seus negócios e 

aumentar sua renda. Amor: melhor é 
ceder e não fazer exigências na vida a 
dois. 

Libra

Trabalho: terá 
oportunidade de 
transformar idéias 
em ações concretas, 
pois você está muito 
objetivo e criativo. 

Finanças: você tem tudo para crescer 
financeiramente, pois novos horizontes 
profissionais estão se abrindo para 
você. Amor: muita paz no lar. 

Escorpião

Trabalho: o momento 
profissional é beneficiado 
por Júpiter, regente 
deste signo, pois, ele lhe 
dar criatividade para 
deslanchar e crescer na sua 

atividade. Bola para frente! Finanças: 
você irá longe se batalhar pelos seus 
interesses. Amor: momentos felizes.

Sagitário

Trabalho: procure ser 
prático e flexível na 
hora de negociar, do 
contrário, não terá 
êxito comercial ou 

profissional. Pois dinheiro não está 
fácil para ninguém. Finanças: aos 
poucos evoluirá financeiramente. 
Amor: bom momento para curtir a 
vida a dois. 

Capricórnio

Trabalho: boa 
produtividade trará 
bom retorno para 
sua atividade. Mas 
isso, exigirá que 
você se empenhe 

mais no que faz ou produz. 
Finanças: crescerá de acordo com 
suas ações profissionais. Amor: 
essa noite promete muito carinho 
e romantismo. 

Aquário

Trabalho: a melhor 
maneira de se dar bem 
em um negócio é fazer 
com que ele seja bom 
para os dois lados. 
Assim, facilitará outros 

negócios! Finanças: poderá crescer 
financeiramente, se souber negociar. 
Amor: guie suas escolhas sempre 
pelo coração.

Peixes

8 atos oficiais

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
DECRETO N° 4.129, DE 28 DE SETEMBRO DE 2016.

Abre em favor da Diversos Órgãos, Crédito Suplementar de R$ 2.300.000,00 (Dois 
milhões e trezentos mil reais), para reforço das dotações consignadas no orçamen-

to vigente.

O PREFEITO DO MUNÌCIPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atri-
buições, com fundamento no inciso III do § 1º do artigo 43º Lei Federal 4.320, de 
17 de março de 1964, e tendo em vista a autorização constante do artigo 8º da Lei 
Municipal 1.533 de 07 de janeiro de 2016;

Considerando ainda o descrito no parágrafo único do artigo 8º da Lei Mu-
nicipal 1.533 de 07 de janeiro de 2016.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao Gabinete do Prefeito (GP), à Secretaria Mu-
nicipal de Fazenda (SEMFA), à Procuradoria Geral do Município (PGM) e á 
Secretaria Municipal de Administração e Serviços Públicos (SEMASP), Crédito 
Suplementar de R$ 2.300.000,00 (Dois milhões e trezentos mil reais), para 
atender à programação constante do Anexo I deste Decreto;

Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo 
anterior decorrerão da anulação das dotações orçamentárias constantes do 
Anexo II deste Decreto, conforme disposto contido no inciso III do § 1º do arti-
go 43º da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964;

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.

Anexo I     Em R$

ÓRGÃO
UNI-
DA-
DE

PROGRAMA DESPESA FONTE SUPLEMEN-
TAÇÃO

GP GP 02.01.04.122.001.2.016 3.1.90.11.00 00 400.000,00

SEMFA SE-
MFA

05.01.04.122.001.2.031 3.1.90.11.00 00 400.000,00

PGM PGM 09.01.04.122.001.2.044 3.1.90.11.00 00 400.000,00

SE-
MASP

ADM 37.01.04.122.001.2.025 3.1.90.11.00 00 300.000,00

SE-
MASP

ADM 37.01.11.331.009.2.029 3.1.90.13.04 00 600.000,00

SE-
MASP

SP 37.02.04.122.001.2.052 3.1.90.11.00 00 200.000,00

Anexo II    Em R$

ÓRGÃO UNI-
DA-
DE

PROGRAMA DESPESA FON-
TE

ANULAÇÃO

SMO SMO 06.01.15.451.013.1.002 4.4.90.51.00 12 2.300.000,00

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

PORTARIA Nº 2066/GP/2016 DE 28 DE SETEMBRO DE 2016  

Exonerar, a contar 01 de Setembro de 2016, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, dos seus 
respectivos cargos em comissão da Secretaria Municipal de Saúde.

CLAUDIA TEIXEIRA CUNHA

JUSSARA SABTIAGO MENDES

PATRICIA MACIEL DOS SANTOS

ADRIANA TEIXEIRA DA CRUZ

GEOVANILDO RIBEIRO DA SILVA FILHO

SUELLEN BEATRIZ AZEVEDO DA SILVA

BEATRIZ ANDRADE SIMOES

MARIA DA PENHA OLIVEIRA

TAMIRES ROSA QUINTELA

ROSELENE DA SILVA MACIEL

VAGNER GARCIA DE BRITTO

TEREZINHA LEAL DOS SANTOS GUERRA

REGIS DA SILVA CAMACHO

RICARDO SMITH DA SILVA

VERONICA RODRIGUES VICENTE PEREIRA

MARCIO CARDOSO PINHEIRO

JUSSARA DOS SANTOS ALT

ADRIANA FURTADO BAPTISTA BARRETO

VALDECY BARBOSA DOS SANTOS

MANOEL LUIZ VIEIRA DOS SANTOS

ALINE BATISTA FERREIRA PACHECO ALMEIDA

JULIANA DA SILVA

ANDERSON AYRES DE ALMEIDA

ANTONIO MILTON DO NASCIMENTO

MARTA MARIA SANTOS TEIXEIRA

JULIANA ALVES RODRIGUES

CICERO TOMAZ DE FARIAS NETO

ISABELLA TAINA LIMA SERPA

CLAUDIA MARIA SA DE ALMEIDA

ANTONIO MARCOS DA ROCHA

VERA VERGINIA RODRIGUES PEREIRA

JOANA DARC BATISTA DA SILVA 

JOSELI BRAGA MARINHO 

MARIA DOS ANJOS REIS

ROSILAINE APARECIDA AUGUSTO DA SILVA

MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS SILVA

MIQUEIA JOSE SILVA

REGINA MARIA MARTINIANO DOS SANTOS

ANA LUCIA MOTE DA SILVA

TERESA MARIA DA SILVA PEREIRA

JORGINA AUXILIADORA SILVA DE OLIVEIRA

DOUGLAS DO NASCIMENTO SILVA

ALESSANDRA CRISTINA MONTEIRO

SILVIA DOMINGUES FERNANDES

VALÉRIA DOS SANTOS SILVA

ANA PAULA PACHECO DUARTE

ANDRÉ ALMEIDA DO NASCIMENTO

ULISSES FERREIRA ALVARENGA

CATIA RODRIGUES PEIXOTO

BENÍCIO JOSÉ DOS SANTOS NETO

MONICA COELHO DA SILVA

CLAUDIR MONTEIRO DE ARAUJO

JAQUELINE DA COSTA

RENATO RIBEIRO MARTINS VIANA

JÉSSICA DUARTE DOS SANTOS

CATARINA TEIXEIRA MEIRELLES

ADRIANA LIMA APOLINÁRIO

FÁTIMA MARIA MADEIRA CORREA

MICHELE CRISTINA DOS SANTOS GODOY

CARLA OLIVEIRA GONZALEZ

ELIANE DE SOUZA LÚCIO CAMPOS

WALTER DE SANTANA MARQUES

RENATO SUCKOW BOTELHO JUNIOR

RUBIA CRISTINA SANTIAGO CAMARA

NAISAMERE DA SILVA TEODORO

SILVANA COSTA ABREU DE OLIVEIRA

SIMONE FRANCISCO DE OLIVEIRA

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

Despacho do Prefeito (Processo nº 03/0205/2016):HOMOLOGO a presente LICITA-
ÇÃO na modalidade Pregão Presencial n°. 044/2016, adjudicando seu objeto à em-
presa: PACKVALLE INFORMÁTICA LTDA-ME., no valor total de R$57.600,00 (cin-
quenta e sete mil e seiscentos reais), conforme Ata de julgamento/ mapa de lances 
e Ata de Adjudicação/ Mapa de Adjudicação da comissão Permanente de Licitações, 
Materiais e Serviços às fls. 207/211 e ainda, pareceres da Douta Procuradoria Geral 
do Município em fls.117/118 e da Secretaria municipal de Controle às fls. 214/215. 
Em 06 de setembro de 2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO
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1. Decisão de rejei-
ção de contas irrecorrí-
vel, pelo órgão compe-
tente, e não suspensa 
ou anulada pelo Poder 
Judiciário

Acostado aos autos, 
às fls. 489-511, docu-
mentos referente à To-
mada de Contas Espe-
cial nº 020.497/2005-9. 
Às fls. 510-511, o v. Acór-
dão nº 2144/2010 – TCU 
– 1ª Câmara, datado 
de 27/04/2010, sessão 
ordinária daquele Tri-
bunal de Contas, cujo 
teor colacionamos 
abaixo:

ACÓRDÃO Nº 
2144/2010 – TCU – 1ª 
Câmara

1. Processo nº TC 
020.497/2005-9.

1.1. Apenso: 
015.994/2002-9

2. Grupo II – Classe I – 
Assunto: Embargos de 
Declaração.

3. Interessados/Res-
ponsáveis: 

3.1. Interessado: 
Carlo Busatto Junior 
(582.763.517-00).

3.2. Responsáveis: 
Carlo Busatto Junior 
(582.763.517-00); Pe-
dreira Sepetiba Ltda. 
(32.579.302/0001-52); 
Pedro Luiz Barbo-
sa (636.319.897-68); 
Sepetiba Engenha-
ria e Comércio Ltda. 
(04.408.067/0001-10).

4. Entidade: Municí-
pio de Mangaratiba/
RJ.

5. Relator: Ministro 
Walton Alencar Rodri-
gues.

6. Representante do 
Ministério Público: Pro-
curador Sérgio Ricardo 
Costa Caribé.

7. Unidades: Secre-
taria de Controle Ex-
terno - RJ (SECEX-RJ) e 
Secretaria de Recursos 
(SERUR).

8. Advogado cons-
tituído nos autos: Mar-
celo Fontes (OAB/RJ 
63.975); Bruno Calfat 
(OAB/RJ 105.258); Ber-
nardo Felipe Fonseca 
Iunes (OAB/DF 25.374).

9. Acórdão:
VISTOS, relatados e 

discutidos estes au-
tos que cuidam nesta 
fase de embargos de 
declaração opostos 
pelo Sr. Carlo Busat-
to Júnior ao Acórdão 
1.308/2010-TCU-1ª Câ-
mara, que rejeitou os 
embargos de declara-
ção opostos ao Acór-
dão 4.711/2009-TCU-1ª 
Câmara, que não co-
nheceu do recuso de 
reconsideração inter-
posto contra o Acór-
dão 45/2008-TCU-1ª 
Câmara, 

ACORDAM os Mi-
nistros do Tribunal de 
Contas da União, reu-
nidos em Sessão da 1ª 
Câmara, diante das ra-
zões expostas pelo Re-
lator, em:

9.1. com fulcro nos 
arts. 32, inciso II, e 34 
da Lei 8.443/92, conhe-
cer dos presentes em-
bargos de declaração 
para, no mérito, rejeitá-
-los;

9.2. declarar que a 
oposição de novos 
embargos de declara-
ção contra a presen-
te deliberação não 
suspenderá a consu-
mação do trânsito em 
julgado do Acórdão 
45/2008-TCU-1ª Câma-
ra;

9.3. dar ciência do 
presente Acórdão, 
bem como do Rela-
tório e do Voto que o 
fundamentam, ao em-
bargante.

10. Ata n° 13/2010 – 1ª 
Câmara.

11. Data da Sessão: 
27/4/2010 – Ordinária.

12. Código eletrôni-
co para localização na 
página do TCU na Inter-
net: AC-2144-13/10-1.

13. Especificação do 
quorum:

13.1. Ministros pre-
sentes: Valmir Campe-
lo (Presidente), Walton 
Alencar Rodrigues (Re-
lator), Augusto Nardes 
e José Múcio Monteiro.

13.2. Auditores pre-
sentes: Marcos Bem-
querer Costa e Weder 
de Oliveira.

(Assinado Eletronica-
mente)

VALMIR CAMPELO
(Assinado Eletronica-

mente)
WALTON ALENCAR 

RODRIGUES
Presidente
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronica-

mente)
PAULO SOARES BU-

GARIN
Subprocurador-Geral

Dessarte, verifica-se 
da análise do Acórdão 
2144/2010, bem como 
dos andamentos pro-
cessuais no site do T. 
C. U. que os embargos 
de declaração foram  
conhecidos e, enfren-
tado o mérito, rejeita-
dos. Dessa maneira, 
não resta dúvida que a 
última decisão irrecorrí-
vel referente à Tomada 
de Contas Especial nº 
020.497/2005-9 foi a do 
referido acórdão em 
27/04/2010. E que não 
consta que esta tenha 
sido suspensa ou anu-
lada pelo Poder Judici-
ário.

2) Irregularidade in-
sanável;

A insanabilidade do 
vício caracteriza-se a 
partir da existência de 
infração a uma norma 
legal, como, por exem-
plo, o enquadramento 
da conduta em uma 
das situações de im-
probidade administrati-
va, mormente, quando 
ensejem prejuízo aos 
cofres públicos. Ao Ju-
diciário cabe inferir, da 
decisão do órgão de 
contas, a existência 
da demonstração do 
dano. 

Acerca do tema, 
transcreve-se um tre-
cho do Informativo do 
TSE nº 1 de 2013, perti-
nente ao julgamento 
do Resp 115-43-SP, de 
Relatoria do Ministro 
Dias Toffoli: 

“O Plenário salientou, 
também, que a jurispru-
dência deste  Tribunal 
Superior é no sentido 
de que configura irre-
gularidade insanável a 
decisão do órgão jul-
gador de contas que 
indica a existência de 
infração à norma legal 
e de dano ao erário; e 
de que caracteriza ato 
doloso de improbidade 
administrativa (...)” 

Segue abaixo co-
lação do Acórdão nº 
45/2008 do TCU (grifo 
nosso):

ACÓRDÃO Nº 
45/2008 - TCU - 1ª CÂ-
MARA

1.Processo nº TC-
020.497/2005-9 (com 2 
volumes)

Apenso: TC-
015.994/2002-9

2. Grupo II, Classe de 
Assunto: II - Tomada de 
Contas Especial

3.Entidade: Prefeitura 
Municipal de Manga-
ratiba - Rio de Janeiro

4. Responsáveis: Car-
lo Busatto Júnior – CPF 
502.763.517-00, ex-Pre-
feito; Pedro Luiz Barbo-
sa – CPF 636.319.897-68, 
ex-Secretário Municipal 
de Obras; e Sepetiba 
Engenharia e Comér-
cio Ltda., atual Pedreira 
Sepetiba Ltda. – CNPJ 
04.408.067/0001-10

5. Relator: Ministro 
Valmir Campelo

6. Representante do 
Ministério Público: Pro-
curador Sérgio Ricardo 
Costa Caribé

7. Unidade Técnica: 
Secex/RJ

8. Advogado consti-
tuído nos autos: Sonia 
de Oliveira – OAB/RJ 
95439

9. Acórdão:
VISTOS, relatados e 

discutidos estes autos 
de tomada de contas 
especial decorrente de 
pagamentos indevidos 
à conta do Convênio 
nº 609/2000, firmado 
entre o Ministério da In-
tegração Nacional e a 
Prefeitura de Mangara-
tiba/RJ, objetivando a 
canalização do Córre-
go do Leitão.

ACORDAM os Minis-
tros do Tribunal de Con-
tas da União, reunidos 
em Sessão da Primeira 
Câmara, ante as ra-
zões expostas pelo Re-
lator, em:

9.1 rejeitar parcial-
mente as alegações 
de defesa apresenta-
das e, com fundamen-
to nos arts. 1º, I, 16, III, 
“c” e 19, caput, da Lei 
nº 8.443/92, julgar as 
presentes contas irre-
gulares e em débito 
os responsáveis solidá-
rios Carlo Busatto Jú-
nior - CPF 502.763.517-
00, ex-Prefeito; Pedro 
Luiz Barbosa – CPF 
636.319.897-68, ex-Se-
cretário Municipal de 
Obras; e a empresa 
Sepetiba Engenharia e 
Comércio Ltda., atual 
Pedreira Sepetiba Ltda. 
- CNPJ 04.408.067/0001-
10, na pessoa de seu 
representante legal, ao 
pagamento de valores 
abaixo descritos, atuali-
zados monetariamente 
e acrescidos de juros 
de mora, calculados 
a contar das respec-
tivas ocorrências, até 
a data do efetivo re-
colhimento, na forma 
prevista na legislação 
em vigor, fixando-lhes 
o prazo de 15 (quinze) 
dias, a contar da notifi-
cação, para que com-
provem, perante o Tri-
bunal, o recolhimento 
das referidas quantias 
aos cofres do Tesouro 
Nacional, nos termos 
do artigo 23, inciso III, 
alínea ‘a’, da citada 
Lei:

Valor Histórico – R$          

Data da Ocorrência
1 7 . 5 0 0 , 0 0                                  

26/10/2001
2 1 . 2 6 2 , 0 8                                    

1º/6/2001;
9.2 com fundamen-

to no art. 57 da Lei nº 
8.443/92, aplicar indi-
vidualmente aos res-
ponsáveis acima multa 
no valor de R$ 3.000,00 
(três mil reais), fixando-
-lhes o prazo de 15 
(quinze) dias, a contar 
da notificação, para 
que comprovem, pe-
rante o Tribunal, o re-
colhimento da referida 
quantia aos cofres do 
Tesouro Nacional, atua-
lizada monetariamente 
a contar do dia seguin-
te ao término do prazo 
ora estabelecido até a 
data do efetivo reco-
lhimento, na forma da 
legislação em vigor;

9.3 autorizar, desde 
logo, nos termos do in-
ciso II do art. 28, da Lei 
nº 8.443/92, a cobran-
ça judicial das dívidas, 
caso não atendidas as 
notificações;

9.4 encaminhar có-
pia desta deliberação, 
bem como do relató-
rio e voto condutores 
ao Tribunal de Contas 
do Estado do Rio de 
Janeiro e à Câmara 
Municipal de Manga-
ratiba, para adoção 
das medidas cabíveis 
em suas respectivas es-
feras de competência 
e, ainda, à Procurado-
ria da República no Rio 
de Janeiro, para ajuiza-
mento das ações civis 
e penais cabíveis, nos 
termos do § 3º do art. 
16 da Lei nº 8443/92;

9.5 determinar à Pre-
feitura Municipal de 
Mangaratiba que:

9.5.1 alterações por 
ventura levadas a efei-
to no objeto e no prazo 
de vigência dos con-
tratos celebrados pela 
Prefeitura sejam mate-
rializados por meio de 
aditamentos formal-
mente firmados, obser-
vadas as disposições 
contidas no art. 65 da 
Lei n.º 8.666/93;

9.5.2 proceda dora-
vante a rigoroso plane-
jamento de suas con-
tratações objetivando 
evitar alterações de 
valores contratuais em 
razão de fatos não pre-
vistos, resguardados os 
princípios basilares da 
licitação, notadamen-
te os da isonomia e vin-
culação ao ato convo-
catório, notadamente 
ante o disposto no art. 
64 de Lei nº 8.666/93;

9.5.3 a teor das dis-
posições constantes 
do art. 63 da Lei n.º 
4.320/64, adote crite-
rioso rigor por ocasião 
das medições de obras 
executadas e serviços 
prestados por con-
tratadas, de forma a 
evitar a atestação de 
valores a maior e, por 
conseguinte, o paga-
mento por serviços não 
executados; e

9.5.4 adote as pro-
vidências necessárias 
visando ao aprimora-
mento dos controles 
internos atinentes ao 
acompanhamen to 
da execução física e 
econômico-financeira 
dos contratos celebra-
dos pela Prefeitura, de 
forma que todos os 
lançamentos, apon-
tamentos, registros e 
medições sejam objeto 
de conferência e de 

anotação em diário 
próprio.

10. Ata n° 1/2008 – 1ª 
Câmara

11. Data da Sessão: 
29/1/2008 - Ordinária

12. Código eletrôni-
co para localização na 
página do TCU na In-
ternet: AC-0045-1/08-1

13. Especificação do 
quórum:

13.1. Ministros presen-
tes:  Guilherme Palmei-
ra (na Presidência) e 
Valmir Campelo (Rela-
tor). 

13.2. Auditor convo-
cado: Marcos Bem-
querer Costa.

GUILHERME PALMEI-
RA

VALMIR CAMPELO
na Presidência
Relator

Fui presente:
JÚLIO MARCELO DE 

OLIVEIRA
Procurador

Como se vê, resta la-
tente o dano ao erário 
julgado em desfavor 
do impugnado CARLO 
BUSATTO JUNIOR, que 
caracteriza a necessá-
ria insanabilidade da 
irregularidade.

3) Ato doloso de im-
probidade administrati-
va

Nesse caso o que a 
Justiça Eleitoral verifica 
é se o vício insanável 
pode, em tese, carac-
terizar ato doloso de 
improbidade adminis-
trativa. Nesse sentido, 
a truncada redação 
da Lei Complementar 
n° 64/90 prevê que a 
hipótese de inelegibili-
dade expressa na alí-
nea g do art. 1º, I, se 
caracteriza quando, 
entre outros elementos, 
a rejeição das contas 
proferida pelo órgão 
competente se baseia 
em “irregularidade in-
sanável que configure 
ato doloso de improbi-
dade administrativa”. 

No que concerne 
à alegação de que 
inexistiu dolo na con-
duta que ensejou a 
rejeição na Tomada 
de Contas Especial nº 
020.497/2005-9, desta-
camos que a jurispru-
dência do T. S. E. firmou 
entendimento no sen-
tido da desnecessida-
de do dolo específico 
para atrair a inelegibili-
dade prevista no art. 1º, 
inciso 1, alínea g, da LC 
n°64/1990, bastando, 
tão somente, a presen-
ça do dolo genérico, 
que prescinde da de-
monstração e má-fé e 
evidencia-se pela sim-
ples prática em desa-
cordo com as normas 
legais.

Nesse sentido já se 
manifestou o C. T. S. E. 
que atos dessa nature-
za evidenciam “irregu-
laridade insanável que 
caracteriza ato doloso 
de improbidade admi-
nistrativa, pois envolve 
malversação de ver-
bas orçamentárias por 
parte do ordenador de 
despesas” (AgR-REspe 
n° 172-51/BA, rei. Mm. 

Luciana Lóssio, julgado 
em 5.3.2013). 

Seguem julgados do 
Colendo Tribunal Supe-
rior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2014. RE-
CURSO ORDINÁRIO. RE-
GISTRO DE CANDIDA-
TURA. INELEGIBILIDADE. 
REJEIÇÃO DE CONTAS. 
LEI Nº 8.666/93. DES-
CUMPRIMENTO. REQUI-
SITOS. PREENCHIMENTO. 
PROVIMENTO.

1. A inelegibilidade 
prevista na alínea g 
do inciso I do art. 1º da 
LC nº 64/90 não exige 
o dolo específico, bas-
tando para tal o dolo 
genérico ou eventu-
al, que se caracteriza 
quando o administra-
dor assume os riscos de 
não atender aos co-
mandos constitucionais 
e legais, que vinculam 
e pautam os gastos 
públicos. 2. Na espé-
cie, o recorrido teve 
as contas julgadas ir-
regulares pelo Tribunal 
de Contas Estadual, e, 
durante a sua gestão 
à frente do Executivo 
Municipal, constatou-
-se verdadeiro descaso 
com a coisa pública e 
com a própria imagem 
da Administração, ao 
atuar em seu nome, 
em desobediência à 
Lei de Licitações, com 
inobservância das dis-
posições contábeis 
que impedem a re-
gular fiscalização da 
aplicação dos recur-
sos públicos e, princi-
palmente, em paga-
mentos realizados com 
cheques nominativos à 
própria prefeitura e 194 
cheques devolvidos 
por falta de fundos. 3. 
Evidenciada a incidên-
cia de inelegibilidade, 
dada a má gestão dos 
recursos públicos e ao 
descumprimento da le-
gislação de regência, 
é o caso de se indeferir 
o registro de candida-
tura. 4. Recursos ordiná-
rios providos.

Recurso Ordinário nº 
44880 – TSE. Julgamen-
to: 24/05/2016. Relator: 
LUCIANA CHRISTINA 
GUIMARAES LOSSIO. 
DJE - Diário de justiça 
eletrônico, Tomo 112, 
Data 13/06/2016, Pági-
na 36. (grifo nosso)

ELEIÇÕES 2012. AGRA-
VO REGIMENTAL EM 
RECURSO ESPECIAL. RE-
GISTRO DE CANDIDATU-
RA. PREFEITO. REJEIÇÃO 
DE CONTAS. INELEGIBI-
LIDADE. ART 1º, INCISO 
I, ALÍNEA G, DA LC Nº 
64/1990.

1. A publicação da 
decisão que rejeitou as 
contas do agravante, 
no quadro de avisos 
da Câmara Municipal, 
e a sua intimação por 
AR, enviada ao ende-
reço por ele próprio 
indicado, são suficien-
tes para comprovar a 
inequívoca ciência do 
ato. 

2. Para as eleições de 
2012, a jurisprudência 
deste Tribunal fixou-se 
no sentido de admitir, 
para fins de incidên-
cia da inelegibilidade 
prevista no art. 1º, inci-
so I, alínea g, da LC nº 
64/1990, tão somente, 
o dolo genérico, o que 
se caracteriza quando 
o agente público atua 
em dissonância com a 
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Central será entregue hoje durante cerimônia

legislação em vigên-
cia.

3. Negado provimento 
ao agravo regimental.

Recurso Especial Elei-
toral nº 8380 – T. S. E. Julga-
mento: 25/02/2016. Re-
lator: GILMAR FERREIRA 
MENDES. DJE - Diário de 
justiça eletrônico, Tomo 
76, Data 20/04/2016, Pá-
gina 35. (grifo nosso)

Em seu voto, no ACÓR-
DÃO Nº 45/2008 - TCU 
- 1ª CÂMARA, o Ministro-
-Relator VALMIR CAMPE-
LO grifa que:

“10. Acerca do tema, 
dispõe o § 2º do art. 12 
da Lei Orgânica do TCU 
que dita forma de res-
sarcimento pode ocorrer 
se reconhecida, pelo Tri-
bunal, a ocorrência de 
boa-fé. Contudo, con-
siderando tratar-se de 
pagamentos indevidos, 
não vislumbro como 
possa aplicar-se este 
conceito ao caso em 
concreto, ora em exa-
me. Assim, acompanho 
as instruções.” (grifo nos-
so)

Diante do exposto, 
nos resta convicção 
que a decisão de con-
denação na Tomada 
de Contas Especial nº 
020.497/2005-9 preenche 
os requisitos acima refe-
ridos para caracterizar 
causa de inelegibilidade 
ao ora candidato CAR-
LO BUSATTO JUNIOR.

Cabe à diante enfren-
tar as teses da defesa 
quanto ao termo inicial 
da inelegibilidade e 
quanto ao prazo aplicá-
vel, cinco ou oito anos.

Da Aplicabilidade da 
Lei da Ficha Limpa

O Plenário do Supre-
mo Tribunal Federal já 
examinara a controvér-
sia nos autos das ADCs n° 
29 e 30 e da ADI n° 4.578, 
assentando expressa-
mente a constituciona-
lidade da incidência a 
Lei dos “Fichas Limpas” 
a fatos anteriores à sua 
vigência. Entendeu que 

a aplicabilidade da 
Lei Complementar nº 
135/2010 a fatos já ocor-
ridos não macularia prin-
cípio constitucional da 
irretroatividade das leis, 
corolário do postulado 
da segurança jurídica 
(CRFB/88, art. 5º, XXXVI).

Segue julgado nesse 
sentido:

ELEIÇÕES 2012. RECUR-
SO ESPECIAL ELEITORAL. 
CARGO DE VEREADOR. 
REGISTRO DE CANDIDA-
TURA. INDEFERIMENTO. 
CANDIDATO CONDE-
NADO PELA PRÁTICA 
DE CAPTAÇÃO ILÍCITA 
DE SUFRÁGIO (ART. 41-A 
DA LEI Nº 9.504/97). IN-
CIDÊNCIA DO ART. 1º, I, 
j, DO ESTATUTO DAS INE-
LEGIBILIDADES (LC Nº 
64/90), ACRESCENTADO 
PELA LEI COMPLEMEN-
TAR Nº 135/2010 (LEI DOS 
“FICHAS LIMPAS”). APLI-
CAÇÃO DA NOVEL DIS-
CIPLINA LEGISLATIVA A 
FATOS ANTERIORES À SUA 
VIGÊNCIA. HIPÓTESE DE 
RETROSPECTIVIDADE, E 
NÃO DE RETROATIVIDA-
DE. DECISÃO DO PLENÁ-
RIO DO SUPREMO TRIBU-
NAL FEDERAL NAS ADCS 
Nº 29 E 30 E NA ADI Nº 
4578 ASSENTANDO A 
CONSTITUCIONALIDADE 
DE TAL APLICAÇÃO A 
FATOS PRETÉRITOS, BEM 
COMO DO PRAZO DE 8 
(OITO) ANOS. RECURSO 
A QUE SE NEGA PROVI-
MENTO.

1. As inelegibilidades 
introduzidas pela LC nº 
135/2010 a fatos ocorri-
dos anteriormente à sua 
vigência não macula o 
princípio constitucional 
da irretroatividade das 
leis, corolário do postu-
lado da segurança jurí-
dica.

2.A Lei Complemen-
tar nº 135/10, ao incidir 
sobre o processo eleito-
ral posterior à respecti-
va data de publicação, 
consubstancia uma hi-
pótese clara e inequí-
voca de retroatividade 
inautêntica (retrospecti-
vidade), ao estabelecer 
limitação prospectiva 
ao ius honorum (o direito 
de concorrer a cargos 

eletivos) com base em 
fatos já ocorridos.

3.A elegibilidade é a 
adequação do cidadão 
ao regime jurídico consti-
tucional e legal comple-
mentar do processo elei-
toral, consubstanciada 
no não preenchimento 
de requisitos negativos 
(as inelegibilidades) no 
momento do registro de 
sua candidatura, razão 
pela qual inexiste direito 
adquirido a candidatar-
-se, mas, ao revés, mera 
expectativa de direito 
que deve ser legítima.

4.É que o cidadão 
que tenciona concorrer 
a cargo eletivo deve 
aderir ao estatuto jurídi-
co eleitoral, por isso que 
em razão da necessida-
de de sua adequação 
a esse regime de direito, 
impede que antes do iní-
cio do período eleitoral 
o ius honorum ingresse 
no respectivo patrimônio 
jurídico, gerando o cog-
nominado direito adqui-
rido.

5. superveniência de 
causas de inelegibilida-
de não ofende a coisa 
julgada nos casos em 
que a mesma decorre 
de condenação judicial, 
na medida em que não 
significa interferência no 
cumprimento de deci-
são judicial anterior. Vale 
dizer, o Poder Judiciário 
fixa a penalidade, que 
terá sido cumprida antes 
do período eleitoral, sem 
prejuízo de que nas re-
lações jurídicas ex lege 
novos requisitos possam 
ser exigidos.

6. Consectariamente, 
a aplicação da LC nº 
135/2010 a fatos ocorri-
dos antes de sua vigên-
cia se impôs à luz da 
atual quadra histórica, 
em que se verifica uma 
crise do sistema repre-
sentativo brasileiro e o 
anseio da população 
pela moralização do 
exercício dos mandatos 
eletivos no país.

7. Deveras, a cidada-
nia, fundamental à Re-
pública, erigiu a probi-
dade como condição 
inafastável para a boa 
administração pública.

8. Recurso Especial 
Eleitoral a que nega pro-

vimento.
RESPE Nº 29135, de 

23/10/2012. RELATOR: 
MARCO AURÉLIO MEN-
DES DE FARIAS MELLO. 
PSESS - Publicado em 
Sessão, Data 23/10/2012. 
(grifo nosso)  

Dessarte, não resta 
dúvida que o prazo de 
inelegibilidade aplicável 
para a incidência do art. 
1º, I, “g”, da LC 64/90 é o 
de sua vigente redação, 
oito anos, ainda que os 
fatos sejam pretéritos à 
sua nova redação. 

Do Termo Inicial da 
Inelegibilidade

Segundo a defesa, de-
ve-se considerar a data 
de 21/03/2008 como o 
termo inicial da inelegibi-
lidade, no que concerne 
à Tomada de Contas Es-
pecial nº 020.497/2005-9, 
eis que seria essa a data 
do transitou em julgado, 
de modo que a referida 
sanção já restaria devi-
damente cumprida.

Noutro giro, como 
bem apontou o Parquet, 
no que tange à Tomada 
de Contas Especial nº 
6721/2012-5 – Operação 
Sanguessuga, a defesa 
alega que ainda não 
haveria decisão defini-
tiva, eis que há recurso 
de embargos de decla-
ração com pedido de 
vista e pendente de jul-
gamento.

Ora, cotejando as duas 
situações, percebe-se 
que a Defesa pretende 
manejar seus argumen-
tos sem preocupar-se 
com a coerência entre 
eles. Se no primeiro caso 
acima requer seja con-
siderado o trânsito, da 
decisão de 29/01/2008, 
em 21/03/2008,  mesmo 
estando aquela decisão 
ainda pendente de re-
curso, como pode usar 
para a segunda Toma-
da de Contas, listada 
acima, o argumento de 
que ela ainda está pen-
dente de análise de em-
bargos de declaração? 
Portanto, não se consu-
maria esta em decisão 

irrecorrível.

Não se pode olvidar 
que um dos requisitos 
para a causa da inele-
gibilidade em comen-
to é a irrecorribilidade 
da decisão. Sendo as-
sim, forçoso reconhe-
cer que para a Tomada 
de Contas Especial nº 
6721/2012-5 – Operação 
Sanguessuga ainda não 
ocorreu a irrecorribilida-
de, mas para a Tomada 
de Contas Especial nº 
020.497/2005-9 esta se 
deu com o Acórdão nº 
2144/2010.

Considerando que o 
termo inicial da inelegi-
bilidade, previsto no art. 
1º, I, “g” da LC 64/90, é 
a data da decisão irre-
corrível, esta se deu em 
27/04/2010 (Acórdão nº 
2144/2010).    

Da Lista dos Tribunais 
de Contas

Insta dizer que as listas 
dos Tribunais de Contas 
são acessórias à análise 
dos Requerimentos de 
Registro de Candidatura 
e não vinculativas, uma 
vez que exista situação 
fática que vá de encon-
tro com seu conteúdo. 

Do Julgamento

Considerando todo 
o exposto, com rela-
ção às AIRC’s propostas 
pela Coligação PARA 
CUIDAR DAS PESSOAS 
e pelo MINISTÉRIO PÚ-
BLICO ELEITORAL, por 
identidade de funda-
mentos, entende-se que 
o candidato CARLO BU-
SATTO JUNIOR está INE-
LEGÍVEL, em razão da 
condenação na Toma-
da de contas do TCU nº 
020.497/2005-9, em deci-
são irrecorrível do Acór-
dão nº 2144/2010-TCU-
-1ª Câmara, datada de 
27/04/2010, por aplica-
ção do prazo de 8 (oito) 
anos previsto no art. 1º, I, 
“g” da Lei Complemen-
tar nº 64/1990, pelo que 
JULGO PROCEDENTE as 
AIRC’s em face de CAR-
LO BUSATTO JUNIOR.    

No que se refere ao 
impugnado ABEILARD 
GOULART, candidato a 
vice-prefeito, por não 
encontrar dentre os ar-
gumentos apresenta-
dos nada específico em 
face do mesmo, JUL-
GO IMPROCEDENTE as 
AIRC’s em face de ABEI-
LARD GOULART DE SOU-
ZA FILHO.  

No que se refere às 
impugnações à COLI-
GAÇÃO POR UMA ITA-
GUAÍ MELHOR, não há 
litisconsórcio passivo ne-
cessário, razão esta que 
foram ajuizadas AIRC’s 
no respectivo processo 
do DRAP, pelo que DE-
TERMINO a exclusão da 
Coligação do polo pas-
sivo.

Tratando-se de pedi-
do de registro de Chapa 
Majoritária, faz-se mister 
a análise individualiza-
da de cada pedido de 
registro de candidatura, 
n/f do art. 49 da Res. TSE 
nº 23.455/2015. Destarte, 
registra-se que não há 
óbice ao deferimento 
do RRC do candidato a 
vice-prefeito ABEILARD 
GOULART DE SOUZA FI-
LHO. No entanto, impõe-
-se o indeferimento da 
Chapa em razão de o 
candidato a prefeito 
CARLO BUSATTO JUNIOR 
ter sido considerado INE-
LEGÍVEL, consoante art. 
1º, I, “g” da Lei Comple-
mentar nº 64/1990.    

Isto posto, acolho a 
manifestação dos im-
pugnantes, e INDEFIRO 
o pedido de registro da 
Chapa Majoritária da 
Coligação POR UMA ITA-
GUAÍ MELHOR (PMDB/
DEM/PT/PT DO B/PMN/
PC DO B/PP/PSD/PTB), 
para concorrer aos car-
gos de prefeito e vice-
-prefeito, haja vista o 
candidato a prefeito 
CARLO BUSATTO JUNIOR 
não preencher todos os 
requisitos previstos na 
Res. TSE nº 23.455/2015. 

Publique-se. Ciência 
ao MPE.

Após o trânsito em jul-
gado, arquive-se.

Posse inaugura Central 
de Internação e Alta 

Prefeitura de Meriti faz 
ação com Ronda Escolar 

O Hospital Ge-
ral de Nova Igua-
çu (HGNI) inaugura 
hoje, às 10h, a Cen-
tral de Internação 
e Alta da unidade. 
Entre as autoridades 
que confirmaram 
presença está o se-
cretário Estadual de 
Saúde, Luiz Antônio 
Teixeira Júnior, o se-
cretário Municipal 
de Saúde, Emerson 
Trindade, e o diretor 
geral do HGNI, Joé 
Sestello.

A Central de Inter-
nação e Alta está 
localizada no pré-
dio E, entre a entra-
da da emergência 
e enfermaria pedi-
átrica do hospital. 
No local será reali-
zado o acolhimento 
aos acompanhan-
tes e visitantes dos 
pacientes interna-
dos nas enfermarias 
adulto e pediátrica 

e também aos visi-
tantes das unidades 
de tratamento inten-
sivo e sala vermelha.

SERVIÇOS E 
INSTALAÇÕES DO 
NOVO ESPAÇO 

A internação para 
realização de cirur-
gias eletivas (progra-
madas) será feita no 
local, que também 
será usado  para a 
alta hospitalar, des-
sa forma o pacien-
te que tiver alta irá 

aguardar no local, 
disponibilizando o 
leito para outros pa-
cientes que necessi-
tem de internação.

O novo espaço é 
climatizado e conta 
com poltronas con-
fortáveis e recliná-
veis destinadas aos 
pacientes de alta 
hospitalar. O horário 
de funcionamento 
da Central de Inter-
nação e Alta é de 
segunda a sexta-fei-
ra, das 8h às 19h. 

A preocupação 
com o quadro de 
violência crescente 
apresentado no mu-
nicípio de São João 
de Meriti faz a impor-
tância da Ronda Es-
colar, projeto desen-
volvido pela Guarda 
Civil Municipal desde 
1999, ganhar cada 
vez mais importância 
no dia a dia dos me-
ritienses. O objetivo 
principal é garantir, 
com tranquilidade e 
segurança, o acesso 
às escolas, realizan-
do o patrulhamento 
das unidades duran-
te o período de aula. 
No entanto, os agen-
tes têm um trabalho 
ainda mais amplo 
para fazer. Eles já 
conseguiram evitar 
agressões físicas, fur-
tos, roubos, estupros 
e até tentativas de 
homicídio.

“A importância da 

Ronda Escolar em nos-
so Município é muito 
grande, digo que é es-
sencial. Com ela, atra-
vés de palestras e da 
nossa permanência 
nas escolas, consegui-
mos trabalhar a base, 
fazendo um trabalho 
preventivo, para ter-
mos cidadãos melho-
res no futuro. E, com 
o trabalho do dia a 
dia, também evitamos 
infrações penais de 
menor potencial ofen-
sivo e até crimes mais 
graves”, explicou o co-
mandante da Guarda 
Civil de São João de 
Meriti, Worton Câmara 
Junior.

Os atos preventivos 
capazes de administrar 
situações de conflito no 
ambiente escolar dife-
renciam a Ronda Esco-
lar dos demais depar-
tamentos da Guarda 
Civil meritiense. Apesar 
disso, em ação efetiva 

para averiguar uma 
denúncia de alicia-
ção e exploração 
de menores e uso de 
drogas em uma festa 
rave, os agentes aca-
baram com o evento, 
apreenderam drogas 
e prenderam alguns 
aliciadores.

A Guarda Civil Mu-
nicipal de São João 
de Meriti não fica 
restrita ao trabalho 
de proteger praças, 
prédios e equipa-
mentos públicos. A 
corporação também 
realiza operações de 
segurança pública, 
em parceria com os 
órgãos competen-
tes, e exerce diver-
sas ações sociais no 
município. A Ronda 
Escolar é um proje-
to desenvolvido em 
parceria com a Se-
cretaria Municipal de 
Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer.



O ‘molho especial’ 
não possui segredo: 
maionese, relish de 
picles e mostarda 
amarela.

O chef utiliza dois 
hambúrgueres, al-
face, queijo, mo-
lho especial, ce-
bola, picles e um 
pão com gergelim 
para compor o 
sanduíche. Duran-
te todo o preparo, 
Coudreaut lembra 
os internautas que 
o Big Mac é feito a 
partir de técnicas 
simples para picar 
os ingredientes e 
produtos comuns 
que podem ser 
encontrados em 
qualquer super-
mercado.

Dan Coudreaut, 
chef executivo do 
Mc Donalds, ensi-
nou a receita do 
Big Mac, com mo-
lho especial e tudo 
o que tem direito. 
Esse hambúrger dá 
água na boca só 
de olhar, até porque 
ele não tem todos 
os conservantes e 
químicas do mesmo 
lanche encontrado 
nas lanchonetes.
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Fatos extraordinários sobre os sonhos
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Larisa Manoela e João Guilherme 
posam juntinhos em evento

Luan Santana grava clipe 
na comunidade Dona Marta

Luan Santana movimentou a comuni-
dade Dona Marta, em Botafogo, Zona 
Sul do Rio de Janeiro. O cantor gravou 
o videoclipe da música ‘Best Day of My 
Life’, interpretada por ele e outros qua-
tro artistas, a nigeriana Yemi Alade, a 
norte-americana Jennifer Hudson, a in-
glesa Pixie Lott e a chinesa Tan Wei Wei. 
O clipe visa conscientizar a população 
sobre mudanças climáticas.

É o amor! Na noite da última segun-
da-feira, Larissa Manoela e João Gui-
lherme foram fotografados no maior 
clima romântico durante o lançamento 
da coleção de óculos assinada por ela, 
em São Paulo. De férias desde o fim das 
gravações da novela ‘Cúmplices de um 
resgate’, a atriz agora exibe novo visual. 
No dia 10 deste mês, ela postou no Insta-
gram o resultado de sua transformação 
e exibiu os cabelos loiros.

Beyoncé no carnaval carioca é um so-

nho cada vez mais próximo. Homenageada 

pela escola de samba Unidos da Tijuca, que 

na noite da última segunda-feira, realizou 

uma audição para escolher representantes 

de uma ala para a Queen B, a diva pop é 

dada como presença quase certa no desfile 

da agremiação. Em conversa com o EGO, 

Annik Salmon, uma das carnavalescas da 

azul e amarelo, falou que já prepara um es-

quema de segurança pensado na presença 

da cantora na Marquês de Sapucaí.

Pessoas que ficam 
cegas depois do 
nascimento podem 
ver imagens durante 
os sonhos. As pesso-
as que nascem ce-
gas não enxergam 
nada, mas possuem 
sonhos igualmente 
vívidos envolvendo 
seus outros sentidos: 
audição, olfato, tato 
e suas emoções. É 
difícil para pessoas 
que enxergam ima-
ginar, mas o a neces-
sidade dos sonhos 
para o corpo é tão 
forte que os cegos 
podem virtualmen-

te manipular todas as 
situações com as quais 
sonham. Depois de cin-
co minutos acordados 
a metade do sonho já 
foi esquecido. Em 10m, 
90% já se foi. O famo-
so poeta Samuel Taylor 
Coleridge acordou 
uma manhã depois de 
ter um fantástico sonho 
(possivelmente induzido 
pelo ópio) e começou 
a descrever seu ‘visão 
em um sonho’, que é 
um dos poemas ingle-
ses mais famosos: Kubla 
Khan. Depois de haver 
escrito 54 linhas ele foi 
interrompido por um vi-

sitante indesejado. 
Samuel retornou ao 
seu poema, mas não 
pode lembrar o resto 
de seu sonho. O po-
ema nunca foi con-
cluído. Em um estudo 
recente sobre o sono, 
estudantes que foram 
acordados no início 
de cada sonho, mas 
mesmo assim pude-
ram dormir suas oito 
horas de sono. Todos 
experimentaram difi-
culdades de concen-
tração, irritabilidade, 
alucinações e sinais 
de psicose depois de 
apenas três dias.
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Unidos da Tijuca já planeja segurança 

para ter Beyoncé no carnaval 2017

Nuvem ‘impossível’ 
é feita de gelo

O aspecto intrigante 
de uma nuvem de gelo 
fez com que os cientis-
tas da NASA sugerissem 
que um processo dife-
rente do que se pensa-
va, possivelmente seme-
lhante a um processo 
visto nos polos da Terra, 
poderia estar forman-
do nuvens em Titã, uma 
das luas de Saturno.Lo-
calizada na estratosfera 
de Titã, a nuvem é fei-
ta de um composto de 
carbono e nitrogênio 
conhecido como dicia-
noacetileno (C4N2), um 
ingrediente no coque-
tel químico que dá cor 
à nebulosa atmosfera 
marrom-alaranjada da 
lua gigante. O que tem 

intrigado os cientistas 
desde então é que eles 
detectaram menos de 
1% do gás dicianoace-
tileno necessário para a 
nuvem condensar. Ob-
servações recentes da 
missão Cassini da NASA 
produziram um resulta-
do semelhante. Usan-
do o espectrômetro 
infravermelho da Cas-
sini, ou CIRS, que pode 
identificar as impres-
sões digitais espectrais 
de produtos químicos 
individuais na mistura 
atmosférica, pesqui-
sadores descobriram 
uma grande nuvem, 
de alta altitude, feita 
da mesma substância 
química congelada. 

REPRODUÇÃO
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Fase eletrizante da Copa 
Zeca Leão na Baixada

Anderson Luiz

38

BAIXADA

Jogos das quartas de final definiu os semifinalistas do campeonato.

Novo e-mail da Somel Outdoor
empresasomeloutdoor@hotmail.com

Atenção!

Na Arena Dela-
mare, em Enge-
nheiro Pedreira, 

Olympique e Águias 
se enfrentaram pe-
las quartas de final 
da Copa Zeca Leão. 
O Olympique abriu 
o placar com Ale-
xandre, e ainda teve 
chance de ampliar, 
mas não furou a zaga 
do Águias. A equipe 
visitante chegou ao 
empate após bola 
rebatida e Luan foi o 
último a tocar para 
o fundo da rede dei-
xando tudo igual: 1 
a 1. O jogo ficou lá e 
cá, mas o placar não 
foi alterado.

Na etapa comple-
mentar, o Águias vi-
rou com Renan: 2 a 
1. Com isso, o Olympi-

que saiu para o jogo 
em busca do empate 
e deixou espaços em 
seu setor defensivo. O 
Águias ainda desper-
diçou várias chances 
de ampliar, e viu, aos 
44 minutos, o Olym-
pique empatar com 
Welington Nelinho: 2 
a 2.

A decisão para se 
conhecer o semifina-
lista foi para as co-
branças de pênaltis. 
Na primeira rodada, 
empate em 4 a 4. Na 
segunda rodada, vitó-
ria do Águias por 2 a 
1 e muita festa pela 
classificação da equi-
pe de Belford Roxo.

 
FICHA TÉCNICA

Olympique 2 x 2 
Águias – quartas de 
final

Estádio: Arena Dela-

mare (Engenheiro Pe-
dreira)

Arbitragem: Carlos 
Alberto

Olympique: Marlon; 

Jorge (Luan), Jailton, 
Pará e Binho; Welson 
(Bruno), Felipe Vieira 
(Jorge Luiz), Júnior e 
Edmilson; Alexandre 

(Anderson) e Nelinho. 
Técnico: Jonathan 
Freitas.

Águias: Thiago; Ro-
gerinho, Canela, Jean 

e Luiz; Curuca, Eder, 
Luan e Elielson (Ma-
theus); Arthur (Wladi-
mir) e Renan. Técnico: 
Zé Carlos.

Olympique e Águias fazem jogão de bola em busca de vaga que foi decidida nos pênaltis

ANDERSON LUIZ

Mais três equipes fazem a festa de suas torcidas
A Copa Zeca 

Leão teve o União 
visitando Belford 
Roxo para enfrentar 

o Esquadrilha. A equi-
pe de Japeri venceu 
por 1 a 0, gol marca-
do por Rômulo. Com a 

vitória, o União vai en-
carar o Chacrinha, que 
venceu o Colombiano 
por 3 a 0, com gols de 

Thiago Teteco (duas 
vezes) e Thiago. O Bar-
ça Japeri, com gols de 
Guilherme (duas ve-

zes), Jean, Romarinho, 
Jefferson e Claudinho, 
bateu o Vila Medeiros 
por 6 a 1. Alexis descon-

tou para o Vila. Com 
isso, Barça Japeri re-
cebe o Águias na ou-
tra semifinal.


